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Farmakonom og uddannelsesan-
svarlig Cecilie Aagaard Madsen 
fra Albani Apotek i Odense er no-
mineret til ”Årets uddannelsesmen-
tor”. Prisen uddeles af A4 Medier til 
et stort gallashow i DR Byen den 17. 
november.

Farmakonom og uddannelsesan-
svarlig Cecilie Aagaard Madsen 
fra Albani Apotek i Odense er 

nomineret til ”Årets Uddannelsesmen-
tor”. Det er tre kollegaer, som har ind-
stillet hende til prisen, der uddeles for 
første gang i et samarbejde mellem ar-
bejdsmarkedsmediet A4 og HK Hoved-
staden. Formålet er at ”hylde de pas-
sionerede uddannelsesmentorer, der 
brænder for at hjælpe unge med at fin-
de deres rette uddannelseshylde og mo-
tivere dem til at komme videre på deres 
vej i livet”, som A4 Medier formulerer 
det.

Og den beskrivelse lever Cecilie 
Aagaard Madsen, ifølge Rikke Stougaard, 
Kamille Ellegaard og Camilla Schultz, 

som har indstillet hende, i den grad op 
til. 

”Hun har op til sommerens eksami-
ner hjulpet alle 4 elever på apoteket, og 
hun viser overskud for alle elever. Ikke 
kun i forhold til det faglige, men også på 
det personlige plan,” skriver Rikke Stou-
gaard. 

Camilla Schultz, som er nyuddannet 
farmakonom fra Aalborg Albani Apotek, 
fortsætter i den positive tone: 

”Hun stiller krav og spørgsmål og ar-
bejder benhårdt for, at de studerende 
skal have gode vilkår og muligheder for 
læring på arbejdspladsen. Hun var en 
stor hjælp i forbindelse med min eksa-
menslæsning i en meget svær periode i 
mit liv”.

Cecilie Aagaard Madsen er naturligt 
nok glad for indstillingen.

”Jeg er vildt glad og totalt overrasket. 
Er mundlam og rørt - sikke nogle flotte 
ord i indstillingen,” siger Cecilie Aagaard 
Madsen i en omtale på Farmakonomfor-
eningens hjemmeside. 

Cecilie Aagaard Madsen er én blandt 
tre nominerede til prisen.  

Prisen blev uddelt efter redaktionens slut-
ning til et stort gallashow i DR Koncerthu-
set den 17. november 2022.

Farmakonom nomineret til prisen 
som ”Årets uddannelsesmentor”

Produkter til 
kvindeligt velvære.

BIOTIN STRONG 
– Til hår og negle.

BEAUTY OMEGA-7
– Til hud og slimhinder.

CRANBERRY STRONG 
– For intim sundhed.

www.vitabalanslady.com/da

ANERKENDELSE.
 Det er kollegaerne, der har 

indstillet  Cecilie Aagaard 
Madsen til prisen.


