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Farma career day workshop  

1. Welkom & inleiding AZG (Marjolein) 

 

2. Missie in Congo en de rol van de apotheker op het terrein (Kim) 

 

3.  Aanwerving : criteria & procedures (Marjolein) 
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Pic à ajouter: Destination urgence 
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Wie zijn we en wat doen we? 

Artsen Zonder Grenzen (MSF) is een 

internationale medische humanitaire organisatie 

 

2 pijlers:  

 - Medische Actie 

 - Getuigenis 

Syrië, 2013 © Robin Meldrum 
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Christopher Stokes stelt voor: MSF-OCB 



Op missie met artsen zonder grenzen 



Aan de slag als apotheker bij AZG 

    Verantwoordelijkheden en    

taken? 
• Kwaliteit van geneesmiddelen 

en medisch materiaal  

• De goede organisatie en 

opvolging van bevoorrading 

(“Supply”) 

• Het beheren van de medische 

stock 

• Correct gebruik van 

geneesmiddelen en medisch 

materiaal  

• Team management en opleiding 



Aan de slag als apotheker bij AZG 

Wat zijn hiervoor de 

vereisten? 

 

• Communicatie  

• Flexibiliteit 

• Wendbaarheid 

• Planning en organisatie 

• People management 
 

 

 

 



Mijn eerste missie: DRC 



• Project dat in het grootste 

deel van Congo crisissen, 

epidemieën en andere 

rampen evalueert en opvolgt 

• Vb: Cholera-epidemie, 

mazelen, 

vaccinatiecampagne, 

ondervoeding, buiktyfus, 

chirurgie, malaria, … 

• Urgentie project: grote 

reactiviteit, snelle interventie 

in afgelegen gebieden  

Project: Pool d’urgence Congo (PUC) –  

Project Pharmacy Manager 



Project: Pool d’urgence Congo (PUC) –  

Project Pharmacy Manager 
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Mijn eerste missie: DRC 

Werkomstandigheden: 











Mijn eerste missie: DRC 

Leefomstandigheden: 
 

 

 

 





Mijn eerste missie: DRC 

Vrije tijd: 
 



Wij hebben je nodig… 

© Damien Follet 
Pakistan, 2010 
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• Master in Farmaceutische Wetenschappen 

• Master in de ziekenhuisfarmacie is een troef 

• Diploma tropische geneeskunde is een troef 

• 2 jaar relevante beroepservaring, bij voorkeur in een 

ziekenhuis  

• Goede kennis van Frans en Engels (Arabisch is een troef) 

 Selectiecriteria 



• Humanitaire motivatie + zich 

kunnen vinden in de principes 

en waarden van het AZG-

handvest 

• Alle interventiegebieden 

• Missies van minimum 6 

maanden 

• Vertrek zonder familie 
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Selectiecriteria 
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Volg ons op: 

www.msf-azg.be 
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