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Digital Pharmada
Digital Pharmada 2020 är Sveriges första digitala
arbetsmarknadsdag för farmaceuter och äger rum 11
november 2020.
På den digitala Pharmadan får du chansen att träffa
representanter från olika framtida arbetsgivare och skapa
kontakt med arbetslivet som student och framtida
farmaceut. Du som student får möjlighet att chatta med
företag som vill rekrytera intressanta framtida
medarbetare.
Den digitala mässan genomförs den 11 november 2020 via
Graduateland. Du som student måste ha skapat ett konto
på Graduateland för att ha möjlighet att delta under
mässan. Ett konto kan du skapa genom att klicka här
eller kopiera länken nedan och klistra in den i din
webbläsare.
Länk: https://pharmada.graduateland.com/sv/events?fbclid=IwAR1ahSZMrjzE_SlxFU0MT8XjKexzhrXGglM9JkPdAvPov8uzlLYZjB5tSXY

Farmacevtiska Studentkåren
Som student i Uppsala har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska
Studentkåren, även kallad Farmis. Farmis grundandes 1896 och är en ideell
organisation. Sedan dess har vi bevakat studenternas intresse och skapat stor
gemenskap mellan farmacistudenter.
Vi som bedriver detta är engagerade studenter som arbetar ideellt med att bedriva
studiebevakning gentemot Farmaceutiska fakulteten och universitetet centralt, så
upplever man som farmacistudent problematik gällande utbildningen eller känner sig
orättvist behandlad kan man vända sig till kåren för hjälp.
På kårhuset erbjuder vi studieplatser, arbetslivsanknytning, pluggstugor, studieråd,
idrott, café och pub för att just din studietid ska bli så bra som möjligt.
Farmis har även en del sociala medier som kan vara kul för dig som student att ta del
av. Du finner oss på instagram och facebook genom att söka på farmis. Vi har även en
hemsida där du kan finna mer information kring kårens verksamhet på farmis.se.
Välkommen till Uppsalas studentliv och till Farmacevtiska Studentkåren!

Stöd Farmacevtiska Studentkåren - Bli medlem idag!
Swisha 100kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt
personnummer i meddelandet. Ex. Farm Farmisson, 980312-XXXX.
För frågor, maila vicek@farmis.uu.se

www.farmis.se

Farmis

Farmis

Hallå bästa studenter!
Vilka är Kronans Apotek?
Vi är en del av Oriola-koncernen vilket innebär att vi är den enda
apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led i läkemedelsförsörjningen,
hur bra? Och förutom det är vi både nytänkande och innovativa i allt vi gör.
Vi tror på din personliga utveckling! Om du har passion för det du gör och är
dedikerad i dina åtaganden så kommer vi göra allt vi kan för att du ska ha en
lång och rolig karriär hos oss!
Vi kan erbjuda dig:
Sommarjobb och extrajobb under din studietid!
En lärorik praktikplats med engagerade handledare på våra apotek!
Traineeprogram för dig som är intresserad av ledarskap.
Kompetenspool, där vi erbjuder ett rörligt arbete över hela Sverige.
OCH inte nog med det, vi söker duktiga farmaceuter nerifrån Ystad upp
till Haparanda.
Har du frågor gällande vår rekrytering kontakta redan nu vår ansvariga
Isabell Molander isabell.molander@kronansapotek.se.
Stay healthy!

Hej Pharmada!
Oss känner ni nog sedan innan - vi hoppas det i alla
fall! För er som inte känner oss så är vi
Apoteksgruppen, en apotekskedja med runt 200
apotek, från norr till söder. Alltså inte en ”grupp” för
män med skägg (citat från våra reklamfilmer), utan
en apotekskedja likt andra.
Pharmada är en av höjdpunkterna för oss som
apotekskedja, då vi erbjuds en möjlighet att träffa
blivande receptarier och apotekare. Därför är vi lite
extra glada över att Pharmada blir av detta år!
Vi ser verkligen fram emot att få träffa er, gör ni
också det? Då uppmuntrar vi er att följa oss i sociala
kanaler. Ni hittar oss under namnet
@apoteksgruppen_people på Instagram och
Facebook – vi syns där och även den 11 november!
/ Vännerna från Apoteksgruppen

Vi är Merck, ett ledande forsknings- och teknikföretag som
arbetar inom läkemedel, life science och performancematerial. Vi är världens äldsta läkemedelsföretag och med
cirka 57 000 anställda världen över arbetar vi för att göra en
positiv skillnad för miljontals människors liv varje dag. Med
ett holistiskt tillvägagångssätt designar och utvecklar vi
läkemedel och intelligent teknik som förbättrar livet för
patienter. Detta inkluderar nya mediciner för att behandla
tillstånd som cancer eller multipel skleros (MS), men också
innovativ teknik som gör livet enklare för patienter. Till
exempel tillåter vår programvara för injektion och
sjukdomsövervakning patienter med MS att självinjicera sin
medicin och övervaka dess administrering. Inom cancer
arbetar vi mot individualiserad vård där biomarkörer
används som kan matcha potentiell behandling med
enskilda patienter.
Vårt mål är att stödja människor i alla stadier av livet - även
när det gäller att skapa nytt liv. Vi har hjälpt många kvinnor
och par att uppnå sin dröm om att få en bebis. Som den
globala marknadsledaren inom fertilitetsbehandlingar gör vi
det vi gör med passion - och vi tänker alltid steget längre.

Octapharma är det största privatägda och fristående företaget
i världen inom plasmafraktionering. Vi utvecklar och tillverkar
läkemedel av human plasma som kommer från våra egna
plasmagivningscenter och från externa leverantörer och
utvecklar även humant protein från humana cellinjer.

Uppsala Monitoring Centre (UMC) is an independent
non-profit foundation and international centre for
drug safety and scientific research. For more than 40
years , we have provided scientific leadership and
operational support to the WHO Programme for
International Drug Monitoring.
UMC promotes the safer use of medicines globally.
We collect and analyse data from most countries
around the world and provide pharmacovigilance
stakeholders and regulators with the knowledge and
tools they need to make use of this information.
Together with our partners we use these insights to
identify potential risks and prevent unnecessary
harm to patients taking medicines.

Octapharma är ett familjeföretag som tar de bästa delarna av
en familj – som gemenskap och teamwork – och mixar det
med framgångsrecept för ett bra företag – som framåtanda,
professionalism och utveckling. Med en synlig ledning där
besluten tas snabbt men där strategin är långsiktig. Det är ett
riktigt familjeföretag för oss.
Sedan starten 1983 är Octapharma idag ett globalt
läkemedelsföretag med huvudkontor i Lachen i Schweiz. Våra
produkter finns i 118 länder och når ut till hundratusentals
patienter årligen. På vår anläggning i Stockholm är vi i dag
runt 950 medarbetare och letar aktivt efter fler duktiga
medarbetare inom flera områden. Hos oss kan du arbeta
inom allt från tillverkning, kvalitet, teknik, supply chain,
marknadsföring och försäljning till ekonomi och IT – och
därmed bidra till ett bättre liv för väldigt många, oavsett dina
intressen och utbildning.

Sveriges Farmaceuter är Sveriges enda fackförbund exklusivt
för apotekare och receptarier. Till oss kan du som
studentmedlem vända dig om du vill förbereda dig inför din
karriär. I medlemskapet ingår:
Trygghet
Gratis olycksfallsförsäkring, billig hemförsäkring, någon att
fråga
Karriär & utveckling
Lönestatistik, lönerådgivning, granskning CV + personligt brev,
intervjuträning, karriärrådgivning
Inspiration
Svensk Farmaci, karriärföreläsningar, workshops
Möjlighet att påverka
Bli studentambassadör eller engagera dig i
studentsektionsstyrelsen
Kom och prata karriär med oss på Digital Pharmada.
www.sverigesfarmaceuter.se

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, är branschorganisationen
för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar
för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar
genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i
samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och
patientföreträdare. Detta möjliggörs bl.a. genom Lifs
sakkunniga och de olika expertnätverken.
Lif har närmare 90 medlemmar och omvärldsbevakar samt
följer utvecklingen inom de områden som påverkar
förutsättningarna och ramvillkoren för företagens verksamhet
i Sverige. Lif ansvarar också för läkemedelsportalen Fass
som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter,
anhöriga och allmänhet med aktuell information om i Sverige
godkända human och djurläkemedel.
År 2019 började Lif med ett traineeprogram med syftet att
hitta och lära upp branschens framtida ledare. Träffa en av
dem för att veta mer om programmet och hur det är att jobba
på en av läkemedelsindustrins mest spännande
arbetsplatser.

Välkommen till Apoteket för en själklar karriär

ApoEx - vårdens mest spännande arbetsgivare!

Hos Apoteket finner du både skäl och själ för en utvecklande
karriär. Utveckling, omtanke, trygghet, kompetens, innovation,
hållbarhet och storlek är några. Kompetensutveckling och
hälsa är hörnstenar i Apotekets verksamhet. Vi erbjuder
branschens mest generösa friskvårdsbidrag och ett digert
utbildningsprogram. För vi vet att när du mår bra och är
engagerad blir du också bättre på det du gör. Hit kommer du
med insikten att du aldrig blir riktig färdig. Oavsett du kommer
direkt från skolan, ett annat apotek eller ett annat land
kommer du hit för en utvecklande karriär och goda
skälsfränder. Läs mer om våra förmåner här.

Vill du arbeta hos en arbetsgivare som finns till för att
förenkla och förbättra vården- och som är specialister på
innovation? Då är ApoEx marknadens mest spännande
aktör inom apoteksbranschen med inriktning på
sjukhusfarmaci, IT och logistik. ApoEx är
marknadsledande i Sverige på läkemedelsförsörjning till
regioner och landsting och försörjer över 5000 privata
vårdgivare med läkemedel.

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare som har ett stort
engagemang för läkemedel och hälsa och som vill vara med
och utveckla Apoteket. Vår breda verksamhet och ett stort
apoteksnät med närmare 400 apotek över hela landet bidrar
till många karriärvägar. Vi ser fram emot att prata karriär med
dig på Pharmada!

Hos oss är tjänsteutveckling i fokus och vi växer så det
knakar.
Därför behövs du som är intresserad av
läkemedelsförsörjning, extemporetillverkling och
vårdnära tjänster i ett företag dör ingenting är omöjligt.
Låter det intressant? Läs mer på jobb.apoex.se

PharmaRelations är ett marknadsledande konsult- och
rekryteringsföretag nischat på Life Science (läkemedelsföretag,
medicinteknik och bioteknik) i Norden. Vårt huvudkontor finns i
vackra Hagaparken i Stockholm och vår personal arbetar hos våra
kunder och/eller på våra kontor. PharmaRelations kunder är ifrån
små tillväxtbolag till stora globala bolag.
Är du nyfiken på att bli rekryterad till PharmaRelations och vill vara
med och tillsammans skapa den bästa arbetsplatsen i Life Science i
Norden? Då är du välkommen att kontakta en av våra konsultchefer.
Du som är jobbsökande och hellre vill bli rekryterad till en av våra
kunder inom Life Science, kan också få hjälp och tips hos oss. Då är
du välkommen att kontakta vårt rekryteringsteam.
För att öka dina möjligheter till en spännande karriär inom Life
Science – gå in redan idag i vår kandidatbank på
www.pharmarelations.se och skapa en personlig profil samt ladda
upp ditt CV. Det blir då tillgängligt för alla våra rekryterare och
konsultchefer i Norden. Följ oss också gärna på LinkedIn

Vi är specialister som rekryterar och bemannar
specialister inom Life Science. Våra processer är
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade
enligt ISO 14001. Vår framgång bygger på en ständig
strävan efter högsta kundnöjdhet. Vi erbjuder till exempel
chefer och ingenjörer inom process och produktion samt
laboratorieingenjörer, projektledare, kemister,
mikrobiologer och kvalitetsvärderare som alla kan bidra till
att utveckla våra kunders företag.
Våra uppdragsgivare finns inom bland annat läkemedels-,
livsmedels-, process- och produktionsindustrin. Vi har
erfarenhet av tillsättningar inom både offentlig och privat
sektor. Skälet till att de valt oss är bland annat vårt stora
engagemang och gedigna kunnande på området. Vi är
helt enkelt specialister på specialister inom Life Science.

ANMÄL DITT INTRESSE
REDAN SOM STUDENT
Hos oss på LloydsApotek får du möjligheten att vara med på
den spännande resa det innebär att bygga en apotekskedja från
grunden. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som
ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka
samt att utvecklas. Vår arbetsmiljö kännetecknas av att vi har
högt i tak, omtanke om varandra där vi både samarbetar och
stöttar varandra. Våra medarbetarundersökningar de senaste
åren visar på ett bra engagemangsindex på 87% vilket är högsta
resultat i hela Europa, ett kvitto på att många av oss trivs på
jobbet!
LloydsApotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna
2010. Idag har vi 77 apotek på ett 40-tal orter i Sverige.
LloydsApotek vill på ett passionerat och effektivt sätt erbjuda
meningsfulla och innovativa apotekstjänster som inspirerar
människor till ett mer positivt liv.
LloydsApotek är en del av McKesson som är en global ledare
inom produktflöden för vården, öppenvårdsapotek, cancer- och
specialistvård samt tekniska systemlösningar för vården. Detta
ger oss möjligheter till att utvecklas internationellt och öppnar
upp för en hel del spännande samarbeten.
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!

Upool bemannar svenska apotek och erbjuder flexibla anställningar för
legitimerade farmaceuter. Vi är alltid intresserade av att ha kontakt med
blivande farmaceuter, även om du fortfarande är student och ännu inte
fått din legitimation.
Vill du jobba vid skidbacken på vintern och nära stranden på
sommaren? Kanske bara arbeta varannan vecka eller deltid så att du
får tid över till skidåkning eller bad? Att vara ”upoolare” innebär att du
arbetar på dina villkor – var, hur och när du vill! Som nyutexaminerad
ger Upool dig möjlighet att prova att arbeta på många olika ställen – om
du själv vill det. Då kan du testa vad just du tycker känns bäst inför ditt
vidare yrkesliv. Dessutom får du Sveriges bredaste CV på nolltid och
ett stort nätverk redan tidigt i karriären!
Upool arbetar endast med legitimerade farmaceuter. Men skicka gärna
in en intresseanmälan redan i dag, så sparar vi ditt namn i vår
kandidatdatabas. När du har din legitimation får du mer än gärna
återkomma och meddela oss att du är klar med din utbildning!
Som student har du även stor nytta av Upools gratis nyhetsbrev, där vi
en gång i månaden sammanfattar vi de viktigaste nyheterna och
händelserna inom branschen. Tusentals farmaceuter och läkare
prenumererar redan på det. Ta rygg på dem och kom väl förberedd till
ditt första jobb! Nyhetsbrevet är helt gratis och du anmäler dig till det på
https://upool.se/nyhetsbrev/

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora
drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det
gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel. Pfizer
är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i
Sverige. Med över 140 läkemedel och vacciner hjälper vi
patienter i alla skeden av livet. Pfizer både förebygger sjukdom
genom vaccination, och behandlar allt från örsprång till hjärtkärlsjukdom och cancer. På vårt marknadsbolag i Silverdal
arbetar cirka 170 personer med information och uppföljning kring
våra läkemedel och behandlingsområden. Som ledande
läkemedelsföretag vill vi inte bara säkerställa tillgången till
effektiva läkemedel och kunskapen kring mediciner och
sjukdomar – utan också bidra till att utveckla framtidens hälsooch sjukvård i Sverige. På Pfizers tillverkningsanläggning i
Strängnäs arbetar cirka 300 personer. Här finns Sveriges största
kommersiella bioteknologiska tillverkningsenhet av farmaceutisk
aktiv substans. Vår anläggning är en av Sveriges mest
avancerade biotech-anläggningar och har vunnit priser för sina
arbetsprocesser.

Tack för att du besöker
Digital Pharmada 2020!
Vi hoppas att du har fått ta ett
större steg närmare din framtida
karriär som farmaceut med hjälp
av Digital Pharmada 2020.

www.pharmada.se
Pharmada
Pharmada

