Farmakonomelever til
Herning Løve Apotek
– fokus på et sundt liv
Herning Løve Apotek søger 3 farmakonomelever med
start 1. september 2019. Ordet ”Farmakonom” betyder
lægemiddelkyndig og apoteket er en udfordrende arbejdsplads med mange afvekslende opgaver. Her løber mange
af sundhedssektorens tråde sammen, når den korrekte
medicin skal udleveres, og kunderne skal have individuel
tilpasset rådgivning om den rigtige brug af medicinen.
• V
 il du vide en masse om sundhed, sygdom og
lægemidler?
• Er du kvalitetsbevidst?
• Er du selvstændig?
• Kan du lide at arbejde i team?
• Kan du lide at have med mennesker at gøre?
• H
 ar du en positiv indstilling til tilværelsen og
kan du tage ansvar?
Hvis svaret er ja, vil du kunne lide at være farmakonom
og være godt på vej til et alsidigt og ansvarsbevidst job i
sundhedssektoren.
Rådgivning og salg af lægemidler og produkter indenfor
sundhed og velvære er apotekets kerneopgave og derfor
skal du brænde for den direkte kundekontakt. Apoteket
er en travl arbejdsplads, som fordrer et stærkt samarbejde
mellem kollegerne for at nå de daglige mål. Du skal derfor
kunne trives i en hektisk atmosfære og være interesseret i
både formidling og omgang med andre mennesker.
Adgangskravene er en gymnasial uddannelse (student,
hf, HHX, HTX) eller Social & Sundhedsassistent uddannelsen.
Der er løn under den 3 år lange uddannelse, som foregår
dels på apoteket, dels på skole i Hillerød. Du kan også finde
flere informationer på www.farmakonomuddannelsen.dk
Du er velkommen til henvende dig til ledende farmakonom Lene Nørgaard eller uddannelsesansvarlig farmaceut
Heike Pöhner på tlf. 97 12 00 22.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til:
Herning Løve Apotek, Bredgade 45, 7400 Herning,
att. Heike Pöhner eller på 078hb@apoteket.dk
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Herning Løve Apotek er et stort strøgapotek, som beskæftiger 3 farmaceuter,
20 farmakonomer, 4 elever og 5 servicemedarbejdere. Apoteket har desuden 2
varerobotter til at hjælpe i en travl hverdag.
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