Ben jij die enthousiaste, slimme, hardwerkende student met een passie voor patiënten en
digitale farmaceutische zorgverlening? En wil je graag werken in een jong en gedreven
team? Lees dan nu verder!
Wie zijn wij?
pharmi is een start-up bedrijf dat een digitale medicijncoach met begrijpelijke,
gestructureerde en betrouwbare digitale begeleiding ontwikkelt, die de gebruiker van een
nieuw geneesmiddel in staat stelt zelf de regie over zijn therapie te voeren.
pharmi is een partnerorganisatie van pharmacare.ai, een educatie-en-consultancy bedrijf in
digitale farmaceutische zorg en ontwikkelaar van het boek “Pharmaceutical Care in Digital
Revolution (2019).
We zijn een jong bedrijf dat midden tussen de start-ups is gehuisvest in het zeer inspirationele
High-Tech Plaza (gebouw 27) op de High Tech Campus in Eindhoven.
Wij bieden
Een super inspirationele, informele werkomgeving midden in de slimste kilometer van
Europa (zo noemt men de campus wel eens)
• Een klein, jong maar ook ervaren en zeer gedreven team
• Ruimte voor leren, ontwikkelen en eigen creativiteit
• Nationaal, maar ook internationaal netwerk
• Persoonlijke (groei)begeleiding in de breedste zin des woords
•

Wij verwachten
• Bij voorkeur farmacie maar in ieder geval een zorg-gerichte opleiding, minimaal HBO
derde-jaars
• Minimaal 3 maanden stage 4 dagen per week, startdatum in overleg, partieel
thuiswerken behoort tot optie
• Affiniteit met digitale zorgtechnologie en gedrevenheid om patiënten met technologie te
kunnen ontzorgen
• Een leergierige, enthousiaste en proactieve houding
Waar ga je aan werken
• Ontwikkeling van nieuwe digitale zorgoplossingen, zoals innovatieve medicijn informatie
technologie of het mee-ontwikkelen van producten voor patiënten, die het risico’s op
bijwerkingen of therapietrouw kunnen voorspellen
• Opzetten van studie concepten om aan te tonen dat onze zorginnovaties werken,
inclusief bijbehorend literatuur onderzoek
• Begeleiden van klanten (apothekers, patienten-verenigingen, zorgverzekeraars) bij het
gebruik van onze oplossingen en het mee-bedenken van nieuwe tools
Contact ons!
Wil jij leren en bijdragen aan de nieuwe vorm van digitale farmaceutische zorg?
Stuur dan een mail met een korte motivatie en cv of link naar je LinkedIn-profiel naar
claudia@pharmi.info.

