Karrieredag
Kom til karrieredag om apotekerne og hør,
hvordan du kan gøre en forskel for folks sundhed

Landets apoteker er i rivende udvikling. Apoteket er for alvor blevet en del af
sundhedssektoren og forventes at kunne levere mere end lægemidler til samfundet.
Apotekerne gør en stor forskel for folks sundhed ved at levere stadig flere ydelser til borgerne i samarbejde med bl.a. kommuner, plejehjem og praktiserende læger. Også i antal sker der en forrygende
udvikling, idet der på bare et år kommet 25 % flere apoteker fordelt over hele landet. Apotekerne har
derfor brug for endnu flere højtkvalificerede farmaceuter, der har mod på en karriere i en innovativ
sektor med mange karriereveje.
Hvis du vil høre mere om karrieremulighederne på apotekerne, så kom og vær med til Danmarks
Apotekerforenings karrieredag. Du kan høre oplæg fra foreningens formand, apotekere og farmaceuter, gå på ”karriereindkøb” i basaren og snakke med folk, som brænder for at arbejde med sundhed
på apotek. Fokus er på de mange forskellige måder, hvorpå du kan være med til at gøre en forskel
for et sundt samfund.
Karrieredagen er målrettet farmaceutstuderende, som dimitterer i 2016/2017 fra KU og SDU.
Vi tilbyder gratis buskørsel fra Odense og retur for SDU-studerende.
Arrangementet holdes den 13. juni fra kl. 16.00 til 19.00 hos Danmarks Apotekerforening i Dehns
Palæ, Bredgade 54, 1260 København K.
Karrieredagen afsluttes med en basar, hvor man kan få information og rådgivning om en karriere i
apotekssektoren samtidig med, at der serveres tapas med et glas vin eller vand til.
Du tilmelder dig karrieredagen senest den 1. juni 2016. Der er et begrænset antal
pladser til arrangementet, og vi fylder op efter først til mølle princippet. Alle vil få en svarmail med
besked, om tilmelding er imødekommet eller, om man er registreret på en venteliste.
Når du tilmelder dig, skal du angive, om du ønsker at tage imod tilbuddet om gratis bustransport fra
SDU og retur. Vi glæder os til at byde jer velkomne til karrieredag i Danmarks Apotekerforening.

Med venlig hilsen
Dorthe Fogh Iversen
Cand.pharm. & apoteksudviklingsdirektør i Danmarks Apotekerforening
Arrangementsvært på karrieredagen

Karrieredag
apoteket.dk

Karrieredag for
kommende farmaceuter
13. juni 2016 i Danmarks Apotekerforening
Dehns Palæ Bredgade 54 i København

15.45

Ankomst og check in

16.00

Velkomst ved Danmarks Apotekerforenings formand
apoteker Anne Kahns

16.15

Apoteket en innovativ virksomhed i sundhedssektoren
apoteker Mads Korsholm, Roskilde Dom Apotek
apoteker Lise Larsen, Frederikssund Apotek

17.00

Kaffepause

17.15

Forskellige karriereveje for farmaceuter på apotek
•
•
•
•

18.00

Buffet og basar
•
•
•

19.00

Ledelse & drift af apotek
Peter Merrild, souschef Kolding Løve Apotek
Det faglige spor
Helle Houlbjerg Carlsen, apoteksfarmaceut Sct. Nicolai Apotek, Svendborg
Sundhedsydelser og forebyggelse
Lea Maria Rønneberg Hyllested, udviklingsfarmaceut
Sønderbro Apotek
Kvalitet og sikkerhed

Spis tapas med et glas vin eller vand til
Gå på karriereindkøb i basaren og find jobåbninger og hør om ud
viklingsmuligheder, arbejdsopgaver, nye sundhedsydelser, ansæt
telsesforhold og meget andet om apoteket
Mød medarbejdere fra Pharmakon, apotekernes udviklingscenter

Tak for i dag

Arrangementsvært er cand.pharm. Dorthe Fogh Iversen, apoteksudviklingsdirektør i Danmarks Apotekerforening
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Tilmelding til karrieredag i
Danmarks Apotekerforening
Mandag den 13. juni 2016 kl. 16–19
i Bredgade 54, København K.

Navn:
Mail-adresse:
Universitet:		KU			

SDU

Ønsker bus fra Odense:			

(kl. 13:15 fra J.B. Winsløws Vej 19)

Ønsker bus fra København:		

(kl. 19:15 fra Bredgade 54)

Du får hurtigt besked, om du er tilmeldt karrieredagen eller om du alternativt er
registreret på en venteliste. Jo før du tilmelder dig, jo større chance for deltagelse.
Vi kører efter først til mølle princippet.
Blanketten sendes til: karrieredag@apotekerforeningen.dk

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 8. juni 2016.
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