
26 FARMACI 09 | OKTOBER 2017 | REKRUTTERINGSKAMPAGNE

Unge mennesker på jagt efter en uddan-

nelse og en karriere kan nu besøge den nye 

hjemmeside apotekskarriere.dk. Her kan de 

blive inspireret og se, hvad det vil sige at 

gøre karriere på de danske apoteker

Af Jacob Haaning Andersen

Nogle ting går aldrig af mode,” siger speake-
ren, mens de flotte billeder af unge apoteksan-

satte farmakonomer og farmaceuter ruller hen over 
computerskærmen. De er med store smil og lige så 
store evner i fuld gang med hverdagen på apoteket, 
hvor de hjælper danskere i alle aldre med deres me-
dicin, deres helbred og deres spørgsmål.

Stemmen i videoen fortsætter:
”Mennesker, faglighed, tillid og det at gøre en for-

skel. Har du det, der skal til? Få en karriere, der al-
drig går af mode. Læs mere på apotekskarriere.dk.”

Med de ord er appetitten forhåbentlig vækket hos 
mange af dem, som går og spekulerer over, om de 
skal vælge at blive lærer, læge, sygeplejerske, brand-
mand, farmaceut, sælger eller farmakonom. Det kan 
også være, at de allerede har valgt enten farmaceut- 

eller farmakonomvejen, men er i tvivl, om apoteket, 
hospitalet eller industrien er den bedste vej for 
dem.

”Målet med kampagnen er at åbne unge menne-
skers øjne for de mange spændende muligheder, der 
er på et apotek. Hvad enten man ønsker at speciali-
sere sig i det medicinfaglige, i driften af en virksom-
hed eller i noget helt tredje, så er muligheden der 
på apotekerne. Fælles for alle ansatte er dog, at det 
er et arbejde med mening, fordi det handler om 
mennesker og om at gøre en forskel. Det håber vi, 
at vores film og kampagnen som helhed viser rigtig 
tydeligt,” siger chefkonsulent i Apotekerforeningen 
Søren Hellener.

Forskellige karriereveje

Apotekskarriere.dk bærer da også tydeligt præg af, 
at der er flere forskellige stier at følge, hvis man væl-
ger at gå i retning af en karriere på apoteket. På 
hjemmesiden møder vi i en række små film og klip 
fire forskellige unge mennesker – to farmaceuter og 
to farmakonomer. I flere af filmene møder vi blandt 
andet farmakonomen Debbie, som fortæller om det 
ansvar, hun føler, og den forskel, hun gør, når hun 
kommer i god dialog med kunderne om deres medi-
cin. Hun fortæller også, at hun trives med de mange 
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forskellige typer opgaver, der er på apo-
teket, fordi det ikke passer til hende at 
lave det samme dag ud og dag ind.

Vi møder også farmaceuten Kia. Hun 
fortæller om sin hverdag med kommunika-
tion med de lokale læger og sit arbejde for at 
sikre apotekets faglige udvikling. Derudover møder 
vi farmakonomen Stine, som fortæller om, at arbej-
det på apoteket aldrig nogensinde føles menings-
løst, fordi man hjælper andre mennesker.

Derudover møder vi også farmaceuten Thomas. 
Han arbejder på apotek som souschef, og han for-
tæller om sin store drøm om selv at blive apoteker 
en dag. Det at blive apoteker er noget, som han er 
gået hårdt efter fra starten af, og han ser frem til, at 
de sidste byggeklodser falder på plads, og han en 
dag får mulighed for selv at stå i spidsen for et apo-
tek. 

”Når man kommer ind på et apotek for at hente 
sin medicin, oplever man primært de ansattes kun-
dekontakt og deres rådgivning. Det er selvfølgelig 
en vigtig del af apotekshverdagen, men der er også 
en hel verden, som ikke finder sted i skranken. Den 
håber vi at kunne give flere unge smag for ved at gi-
ve dem et lille indblik i farmaceuternes og farmako-
nomernes hverdag på apoteket. Både i forhold til 

deres konkrete opgaver og i forhold til, 
hvad der driver dem og motiverer dem 
ved arbejdet,” siger Søren Hellener.

Bred kampagne

Ifølge Søren Hellener skal det hele gerne ende 
med, at apotekerne får flere dygtige kandidater at 
vælge mellem, når de mangler ansatte og slår stillin-
ger op. Det er et område, som bestyrelsen i Apote-
kerforeningen har stort fokus på, og det fylder også 
godt i apotekernes strategi Apoteket – Tættere på 
dig. Her står der blandt andet, at de unge skal ople-
ve, ”at der er gode karrieremuligheder i apotekssek-
toren. Det sker ved, at apotekerne er til stede, hvor 
de unge søger information om uddannelses- og er-
hvervsmuligheder”.

Det mener Søren Hellener også, at der er god ræ-
son i, og karrierekampagnen forsøger at komme ud 
til ungdommen via både hjemmeside og Facebook.

”Vi har de fire ambassadører på hjemmesiden, og 
både de fire og yderligere tre apoteksansatte er en 
del af et Facebookkorps, som vil skabe opmærksom-
hed omkring karrieremuligheder på apotekerne på 
kampagnens Facebookside. På den måde kan vi via 
likes, delinger og kommentarer få det gode budskab 
så bredt ud som muligt. Både apotekere og medar-
bejdere er selvfølgelig også meget velkomne til at 
hjælpe ved at klikke sig ind og give et like med,” si-
ger Søren Hellener.

Hjemmesiden www.apotekskarriere.dk er i luften 
fra starten af oktober. Siden vil også indeholde en 
ny jobportal, som afløser apoteksjob.dk. Der bliver 
også lavet en såkaldt talentbank, hvor interesserede 
kan skrive sig op til at få tilsendt nyt om karriere-
muligheder på apotekerne. n

Rekruttering

Sådan ser det ud på apotekskarriere.dk, hvor der er rig 
mulighed for at lære fire forskellige apoteksansatte lidt 
bedre at kende.


