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Competentieprofiel 

Administratief-secretarieel 
medewerker

Competenties1.	

De administratief-secretarieel medewerker bezit de volgende competenties:

Doel	van	De	funCtie2.	

De administratief-secretarieel medewerker verzamelt gegevens van (personeels)administratieve 

en/of secretariële aard, legt deze vast en verwerkt ze ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 

in de apotheek.

organisatorisChe	Context3.	

De administratief-secretarieel medewerker:

ontvangt hiërarchisch leiding van de apotheker of de farmaceutisch manager;• 
geeft geen leiding aan anderen.• 

BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4.	

Van de administratief-secretarieel medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie 

de volgende kennis en vaardigheden bezit:

administratieve vaardigheden;• 
kennis van administratieve procedures en richtlijnen voor uitvoering van eigen • 
werkzaamheden;

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;• 
kennis van Word, Excel, e-mail en internet.• 

Integriteit
Het hanteren en handhaven 
van algemeen aanvaarde en 
bedrijfsnormen en -waarden 
op zowel sociaal, ethisch als 
professioneel vlak.

Organiseren van eigen werk
Effectief het eigen werk 
organiseren door het plannen 
van activiteiten om zo 
beschikbare tijd en energie 
te richten op hoofdzaken en 
acute problemen.

Mondelinge communicatie
Ideeën, meningen en infor-
matie aan anderen duidelijk 
maken, gebruik makend van 
duidelijke taal, non-verbale 
communicatie en relevante 
middelen, hierbij rekening 
houdend met de gevoelens 
van anderen. 

Accuratesse
In staat zijn om 
(onder verschillende 
omstandigheden) nauwgezet 
te werken. 

Beoordelingsvermogen
Op basis van beschikbare 
informatie juiste conclusies 
trekken en keuzes maken.

Cliëntgerichtheid
Signaleren van en inleven 
in wensen en behoeften 
van de cliënt en werkwijze 
hierop afstemmen. Hoge 
prioriteit geven aan service en 
cliënttevredenheid.

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5.	

Van de administratief-secretarieel medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

veerkrachtig op stress reageert en onverstoorbaar en vasthoudend is;• 
openstaat voor nieuwe ervaringen en methoden en creatief is;• 
zich doelgericht gedraagt en gedisciplineerd, ordelijk, systematisch en nauwkeurig is. • 

ontwikkelingen	in	het	werk6.	

Recente ontwikkelingen in het werk van een administratief-secretarieel medewerker zijn:

meer parttimers in de apotheek, waardoor personeelsadministratie toeneemt;• 
ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar snel op (internet, e-mail, administratiesystemen), • 
bijhouden van kennis op dit gebied;

ketenvorming van apotheken, waardoor standaardisatie van werkzaamheden toeneemt.• 

resultaatgeBieDen7.	

De administratief-secretarieel medewerker wordt aangesproken op de volgende 

resultaatgebieden:

Secretariële en facilitaire werkzaamheden• 
Draagt zorg voor algemene secretariële en facilitaire werkzaamheden.

Kernactiviteiten:

verzorgen van in- en uitgaande post verzorgen; –
schriftelijk aanvragen van machtigingen; –
schriftelijk indienen van bezwaarschriften; –
schriftelijk reageren op retourinformatie van groothandels; –
aannemen van telefoon; –
bijhouden van kantoorbenodigdheden; –
samenstellen van documentatiemappen; –
verzorgen van afspraken voor de leidinggevende; –
bewaken van de agenda van de leidinggevende; –
attenderen van leidinggevende op gemaakte afspraken. –

Administratieve werkzaamheden• 
Draagt zorg voor de administratie van cliëntgegevens.

Kernactiviteiten:

opvragen, verwerken en controleren van wijzigingen in cliëntgegevens; –
archiveren van mutaties in cliëntgegevens, recepten, machtigingen, rekeningen voor  –
cliënten;

branden van recepten op cd; –
invoeren van nieuwe vervaldata; –
uitvoeren van Opiumwetadministratie. –

Personeelsadministratie• 
Draagt zorg voor de administratie van personeelsgegevens.

Kernactiviteiten:

verwerken van personeelsgegevens in het personeelsadministratiesysteem; –
verstrekken van personeelsgegevens aan salarisadministratie of pensioenverzekeraar; –
registreren en doorgeven van ziek- en herstelmeldingen; –
registreren van verlof; –
bijhouden van urenregistratie en -vergoedingen. –



1616SBA Competentieprofielen 2009 - AdminiStrAtief SeCretArieel medewerker 

kritisChe	Beroepssituaties8.	

De administratief-secretarieel medewerker krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische 

situaties, waarbij bepaald gedrag wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (). Deze 

kritische beroepssituaties zijn:

Foutieve administratieve handelingen collega’s

R De fouten waar mogelijk verbeteren en de collega wijzen op de juiste werkwijze.

 Fouten negeren.

Moeilijke vragen van cliënten

R Waar mogelijk uitleg geven, maar doorverbinden naar een collega wanneer zij het 

antwoord niet weet.

 Boos worden of onbeleefd zijn tegen de cliënt.
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9.	

Competentie Secretariële en facilitaire werkzaam
heden

Administratieve werkzaamheden Personeelsadministratie 

Integriteit Geeft geen informatie uit in- en 	–
uitgaande post aan derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Geeft geen informatie over 	–
recepten aan derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Geeft geen personeelsgegevens 	–
aan derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Organiseren van 
eigen werk

Verdeelt werkzaamheden over 	–
bakjes naar onderwerp en urgentie.
Behandelt urgente zaken die 	–
tussendoor komen, zoals het 
regelen van een machtiging, eerst.

Verdeelt werkzaamheden over 	–
bakjes naar onderwerp en urgentie.
Archiveert wanneer de drukte dit 	–
toelaat.

Verdeelt werkzaamheden over 	–
bakjes naar onderwerp en urgentie.
Zorgt dat personeelsgegevens zo 	–
snel mogelijk bijgewerkt worden.

Mondelinge com
municatie

Beantwoordt de telefoon.	–
Vraagt collega’s om door te 	–
geven wanneer zij bepaalde 
kantoorartikelen nodig hebben.

Vraagt apothekersassistent om 	–
gegevens in te voeren volgens 
afgesproken methode.

Beantwoordt vragen van collega’s 	–
over hun personeelsgegevens.
Geeft ziek- en herstelmeldingen 	–
door.

Accuratesse Houdt bij welke 	–
machtigingsaanvragen verzonden 
zijn.
Leest uitgaande post na op 	–
onjuistheden.
Stelt ordelijke 	–
documentatiemappen samen.

Controleert zichzelf bij het 	–
invoeren van gegevens.
Controleert gegevens die 	–
apothekersassistenten hebben 
ingevoerd.

Zorgt geregeld dat de 	–
personeelsgegevens up-to-date 
zijn.
Registreert nauwkeurig en ordelijk 	–
ziekte- en verlofuren.

Beoordelings
vermogen

Weegt af of een 	–
machtigingsaanvraag gedaan 
wordt of dat de cliënt op deze 
verantwoordelijkheid moet worden 
gewezen.
Beoordeelt wanneer de agenda van 	–
de leidinggevende ruimte biedt 
voor een afspraak.

Cliëntgerichtheid Houdt bij tot wanneer 	–
machtigingen geldig zijn.
Regelt machtigingsaanvraag voor 	–
de cliënt. 
Staat de cliënt vriendelijk te woord 	–
bij telefonische vragen.

Belt andere apotheek of 	–
voorschrijver op als cliëntgegevens 
niet compleet zijn.


