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Souschef tæt involveret i forandringer
Siden Behzad Ghorbani
overtog Taastrup Apotek
for et år siden, har der
været fart på. Også for
souschef Prasad Reddy, der
er med til at sætte mål – og
ikke mindst sørge for, at de
bliver realiseret.
En større ombygning
på hovedapoteket,
en flytning af filialen
i Hedehusene til nye
lokaler og åbning af
en ny enhed på Strøget i København. Der har været travlt på
Taastrup Apotek siden Behzad Ghorbani

Det betyder meget
at have tilliden fra
apotekeren. Jeg skal
ikke ringe og spørge
hver gang, jeg tager en
beslutning
Prasad Reddy, farmaceut,
souschef på Taastrup Apotek
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overtog bevillingen for et år siden, ikke
mindst for Prasad Reddy, der har været på apoteket siden 2008, siden 2018
som souschef. Han er tæt inddraget i
de fleste beslutninger og ikke mindst i
udførelsen af dem.
”Vi har både udvidet, bygget om og
genbesøgt alle vores strukturer. Vi har
overvejet, om vi gør tingene på den
mest hensigtsmæssige måde, og det
har ført til forandringer i måden, vi organiserer os på,” siger Prasad Reddy.
Blandt andet har de indført faste møder i ledergruppen og optimeret kommunikationen på tværs af de nu fire
enheder. Og så har de indført et nyt
værdigrundlag, forklarer den 45-årige
souschef.
”Vi har lagt os fast på tre grundværdier,
der retter sig mod både kunder og medarbejdere. Det skal være trygt at være
både kunde og ansat, man skal føle sig
velkommen, og det skal være let at være
kunde og medarbejder. Det er vores pejlemærke i de beslutninger, vi træffer,” siger Prasad Reddy.

Skal ikke spørge hver gang
For ham har det været en stor og spændende udfordring at være så tæt involveret i de mange forandringer.
”Jeg er stedfortræder til Behzad og
med inde over de fleste beslutninger.
Det betyder meget at have tilliden fra
apotekeren. Jeg skal ikke ringe og spørge hver gang, jeg tager en beslutning. Så

• Farmaceut,

ph.d. (farmaci)

• 45 år
• Souschef

på Taastrup
Apotek siden
2018

længe jeg kan argumentere for det, jeg
gør. Det betyder, at jeg bliver mere committed og ansvarlig,” siger Prasad Reddy.
Og der er nye projekter i pipelinen,
ifølge den travle souschef.
”Vi har planer om yderligere udvidelser, så jeg kommer ikke til at kede mig
foreløbig,” siger Prasad Reddy, der drømmer om selv en dag at blive apoteker.

Ansatte der rykker
Hver gang kan du møde en farmaceut eller en farmakonom, der har
fået nye udfordringer på apoteket. Er
det dig eller din kollega, så kontakt
redaktionen.

FORSIDE
Thomas Nielsen

KONTROLLERET AF
54

UDGIVER
Danmarks Apotekerforening
Bredgade 54
1260 København K
+ 45 33 76 76 00
farmaci@apotekerforeningen.dk

Prasad Reddy

REDAKTION
Ansv. redaktør: Lene Lund Hansen
Daglig redaktør: Trine Ganer
Journalister:
Merete Wagner Hoffmann
GRAFISK PRODUKTION
Layout: Esben Bregninge Design
Tryk: Rosendahls Tryk

1P
ri

n t e d m atte
Rosendahls

5
r4

7

ANNONCESALG
Media-Partners
Hanne Kjærgaard
Tlf.: 2967 1436 / hanne@media-partners.dk
MEDLEM AF

KONTROLLERET OPLAG
1.007 i perioden 1. august – 30. juni 2020
FARMACI NR. 2 UDKOMMER
fredag den 5. februar 2021

#0 1 JA N UA R 20 21

31

