WORD FARMACEUTISCH-TECHNISCH ASSISTENT
In de apotheek werk je als goed opgeleide specialist met een hart voor mensen. En jij kan een
van die specialisten zijn!

De opleiding farmaceutisch-technisch assistent!
Dat is zorg en wetenschap gecombineerd!
Vanaf 1 september 2014 kan je aan het PI Sint-Godelieve de wetenschappelijk-technische
opleiding farmaceutisch-technisch assistent in de 3de graad TSO volgen.

Toekomstmogelijkheden

De opleiding biedt uitzicht op een leuke en veelzijdige job. Zo kan je in een apotheek of een
ziekenhuisapotheek werken als rechterhand van de apotheker. Of wat dacht je van een job in
de farmaceutische of cosmetica-industrie? Bovendien heb je met dit diploma een mooie basis
om nog verder te studeren.

Vooropleiding

Techniek-wetenschappen in de 2de graad is de beste voorbereiding. Maar ook als ordelijke,
sociaal-vaardige en gemotiveerde leerling uit een ASO- of TSO-richting ben je meer dan
welkom. Je beschikt zeker ook over een goede basiskennis en interesse voor het vak chemie.

Profiel van de studierichting

Farmaceutisch-technisch assistent is een praktijkgerichte studierichting met een technischwetenschappelijk paramedisch karakter.
Praktijkgericht: De vakken in onze opleiding benaderen sterk de realiteit van een apotheek.
Labo-oefeningen en uitgebreide stages maken de theorie concreet.
Technisch: Je zet de theorie in praktijk om. Je leert o.a. voorschriften en recepten lezen,
je leert het gebruik en de bijwerking van geneesmiddelen, je controleert de
bestellingen, je beheert de stock, je controleert vervaldata.
Wetenschappelijk: Je raakt vertrouwd met wetenschappelijke onderzoeksmethodes.
Paramedisch: Je staat de apotheker bij en je bent daardoor een schakel in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Je geeft advies over de werking en bereiding
van geneesmiddelen.

Op zoek naar een boeiende opleiding met voldoende afwisseling en concrete
toekomstmogelijkheden?
Kies dan voor farmaceutisch-technisch assistent aan het PI Sint-Godelieve!
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