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PHARMDA?
Pharmada är Sveriges största
arbetsmarknadsdag för farmacistudenter
och äger rum 11 mars 2021.
Pharmada 2021 kommer som 2020 att
hållas digitalt på plattformen
Graduateland.
Under mässan har du som student chans
att komma i kontakt med representanter
från olika framtida arbetsgivare.

SCHEMA
4 mars

12.15 Webinar med UU karriär
11 mars

Oavsett om du är i början eller slutet av
din utbildning fyller Pharmada ett syfte
för dig. Som ny är det bra att så tidigt
som möjligt skapa sig en uppfattning av
arbetsmarknaden och vilka arbeten som
faktiskt finns så att man vet att man valt
rätt utbildning. Att återkommande visa
intresse för ett företag som intresserar
dig ökar också dina chanser till framtida
anställning. Pharmada är även en bra
kanal att använda sig av om man
behöver sommarjobb.

12.00 Mässan startar
14.00 Webinar med Apotea
16.00 Mässan avslutas
(Håll utkik! Det kan dyka upp fler
webinarium)

GRADUATELAND

Vad är Graduateland?
Graduateland är en karriärportal för
studenter och nyexaminerade. Sök
bland jobb, praktikplatser och gå på
mässor.

Hur skapar jag en profil?
1) Skapa en profil på Graduateland, länk:
https://pharmada.graduateland.com/sv/event/4864
2) Fyll i uppgifter med namn och vilka språk du pratar
3) Ange vilket program du studerar, vilket datum du
förväntas ta examen och vart i Sverige du önskar jobba
4) Ange om du vill ha notiser och vilka
5) När du väl skapat en profil lägg gärna till en bild och
ditt CV

UTSTÄLLARE
I år kan vi stolt presentera 16 utställare

Kronans Apotek
Apoteksgruppen
Lloyds Apotek
Masterprogrammen
ApoEx
Apotek Hjärtat
Apotea
Apoteket AB
Farmaceutiska doktorandrådet
PharmaRelations
Uppsala Monitoring Center
Drivhuset
Sveriges Farmaceuter
Unionen Student
Upool apoteksbemanning
Sobi

STUDENTENS
CHECKLISTA
Registrerat ett konto på graduateland
Lagt till CV och bild
Läst på om utställande företag
Om du ska ha kontaktsamtal - förbered
dig. Reflektera över dina egenskaper och
styrkor etc.
Följ @pharmada på instagram och
facebook för senaste nytt om mässan
Delta på workshopen med UU karriär 4
mars - fokus på CV och brevskrivande!

SPONSORER &
SAMARBETSPARTNERS
Stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners.
Utan er hade inte mässan blivit lika bra <3

Unionen Student – Påverka din väg till arbetslivet

Unionen Student är skräddarsytt för dig som studerar på högskola,
universitet och YH-skola och siktar på jobb i det privata arbetslivet. För
bara 100 kronor hela studietiden får du råd och stöd både när det
gäller extrajobb under studierna och när det är dags att ta klivet ut i
arbetslivet efter examen.
Som studentmedlem i Unionen får du:
Granskning av cv och ansökningshandlingar
Tips och stöd inför jobbintervjun
Rådgivning kring ingångslön för ditt yrke
Granskning av ditt anställningsavtal innan du skriver på
Upp till 96 % rabatt på medlemsavgiften första året som medlem
när du börjat jobba.
Besök oss på Pharmada så berättar vi mer om vad du ska tänka på när
du skriver dina ansökningshandlingar eller vad du kan begära för
ingångslön.
Du kan också bli studentmedlem redan idag på www.unionen.se/stud
och få hjälpen på en gång.

Apotea är Sveriges största nätapotek och första fullskaliga apotek som
bara finns på nätet. Vi har det största sortimentet, över 21 000 receptfria
varor och nästan 15 000 receptbelagda läkemedel för människor och
djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand
Index 2020. Vi är ett mycket snabbväxande företag som utsetts till Årets
nätbutik på Prisjakt sex år i rad, Årets e-handel på Pricerunner 2016,
2017, 2018 och Årets e-mästare 2019!Med snabba leveranser och
rådgivning via mejl, chatt och telefon underlättar vi vardagen för våra
kunder. Sedan starten har försäljningen ökat från ca 12 miljoner 2011 till
4 miljarder 2020. Apotea har över 1 000 anställda varav merparten i vår
klimatsmarta logistik- och apoteksverksamhet i Morgongåva utanför
Uppsala. Vårt kontor ligger vid Sveaplan i Stockholm och vi har även
apoteksverksamhet på Lidingö i Stockholm.
Hur ser en arbetsdag på Apotea ut? Delta i vårt webinarium så får du
veta! Vi svarar gärna på dina frågor om arbetsuppgifter och arbetsmiljö.
Har du aldrig handlat hos oss? Många förvånas över vårt breda utbud
när de kliver in på vår sajt. Spana in vårt grymma sortiment av hud- och
hårvård, träningsredskap, kosttillskott, mat och snacks! Ange koden
FARM21 i kassan så får du 10% rabatt på våra redan låga priser.
(Erbjudandet gäller en gång per kund t.o.m. 2021-04-01. Kan ej
kombineras med andra erbjudanden och gäller ej receptförskrivna
varor.)

Utforska dina karriärmöjligheter med
UU karriär!
Har du funderingar om arbetsliv och karriär? Som student i
Uppsala universitet har du möjlighet att utforska
arbetsmarknaden och din framtida karriärväg, under hela din
studietid. UU Karriär ger dig stöd och vägledning och
erbjuder en mängd karriäraktiviter.
UU CareerGate
Genom karriärportalen UU CareerGate kan du kickstarta din
karriär och knyta kontakter med arbetslivet. Här hittar du
jobberbjudanden, praktik och examensarbeten.
KarriärTisdag
På tisdagar kan du lyssna på föreläsningar och seminarier
som förbereder dig inför yrkeslivet.
GoinGlobal
För dig med internationella karriärdrömmar erbjuder
plattformen GoinGlobal information om hur du söker jobb
och praktik utomlands.
Karriärvägledning
UU-karriär erbjuder studenter och doktorander
vägledningssamtal, CV-handledning, feedback på
anställningsbrev och en mängd karriäraktiviteter.

www.uu.se/karriar

Flera vägar.
Samma mål.

Vi är störst i Sverige på läkemedelsförsörjning till regioner och landsting och har över 4000 privatvårdskunder.
Du är en blivande farmaceut med brinnande intresse för läkemedelshantering och patientsäkerhet.
Tillsammans förenklar och förbättrar vi vården - varje dag.
Se alla våra lediga tjänster och läs mer på jobb.apoex.se

Sobi is an international biopharmaceutical company focused on rare
diseases. We are dedicated to providing access to innovative treatments
that transform life for people with rare diseases.
Strong and growing portfolio
We focus on two therapeutic areas – Haematology and Immunology – and
also have a portfolio of Specialty Care products. Within Haematology, we
have become a leading company in haemophilia, where we seek to shape
new standards, optimise treatment, build evidence, create sustainable
access and provide community support in haemophilia care.
Our Immunology portfolio, with three strongly growing products that each
meet high unmet medical needs, represents a new focus that builds on
our heritage in rare diseases. We continue to explore further external
growth opportunities to strengthen our business and late-stage pipeline,
so that we can continue giving more people living with rare diseases
access to innovative treatments.
Integrated biopharmaceutical company
Sobi is a biopharmaceutical company with in-house capabilities that
stretch from late-stage R&D, biologics manufacturing and supply, to
patient access and distribution.
Growing international presence
With our head office in Stockholm, Sweden, the Sobi organisation spans
more than 30 countries, delivering treatments to patients in over 70
countries across the globe. We see geographic expansion as an important
aspect of our strategy, and are pursuing it through acquisitions, greater
market penetration and by establishing operations in new markets.

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, canceroch 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!

Drivhuset är störst i Norden när det kommer till
studenters entreprenörskap. Hos oss får du
kunskap och inspiration som ger dig
energi att starta, utveckla och driva affärsidéer
framåt. Tillsammans arbetar vi för en hållbar
samhällsutveckling där idéer växer, företag
startas och organisationer utvecklas – alltid med
entreprenörskap som ledord och med våra
kvalitetssäkrade utvecklings- och
ledarskapsmetoder. Under vägledningen
diskuterar vi din idé och dina möjligheter till att
förverkliga den. Du behöver inga förkunskaper
eller färdiga affärsplaner inför mötet.
Det viktiga är att du är engagerad och nyfiken
på entreprenörskap. Om du redan har ett
företag, som du vill ha hjälp med att utveckla på
ett eller annat sätt, så hjälper vi till med det
också.

KARRIÄR PÅ
KRONAN?
Ta klivet in i arbetslivet tillsammans med
oss! Vi har något för alla!
Kronan är apoteket
som förenar omtanke med utveckling. Vi ser utveckling
som en positiv kraft och där vi ständigt letar efter bättre
sätt att använda vår kompetens på. Samtidigt drivs vi av
en stark vilja att få varje människa vi möter att må lite
bättre. Det är vår förmåga att se möjligheterna med
innovation och utveckling kombinerat med omtanken
att alltid se människan bakom behoven som gör oss
annorlunda. Vill du vara med på denna resa?
Som farmaceut finns det många roliga
karriärsmöjlighter på Kronans. Beroende på ditt
intresse och dina ambitioner kan vi erbjuda dig ett
stimulerade och utvecklande arbete, där hälsa för livet
är vår vision. Hos oss får du möjligheten att hjälpa
människor som vill leva ett friskare liv och på så vis
bidra till en bättre hälsa.

Sök någon av
våra spännande
lediga tjänster!

Våra medarbetare är det absolut viktigaste för att vi ska
lyckas med vårt arbete. Vi söker efter dig som liksom vi
värderar öppenhet, ansvarstagande, initiativrikedom,
samarbetsvilja och glädje.

Detta pratar vi gärna med dig om på pharmada
- Lediga vakanser på våra apotek
- Traineeprogrammet
- Sommarjobb

Följ livet på
Kronan

Träffa oss på
pharmada den
11/3

ViarKronan

Together for health

Uppsala Monitoring Centre (UMC) advances
the science of pharmacovigilance and inspires
patient safety initiatives all over the world. As
an independent, non-profit foundation, we
engage stakeholders who share our vision of a
world where patients and health providers
make wise therapeutic decisions in their use of
medicines. As a leader in the research and
development of new scientific methods, we
explore the benefits and harms of medicines
for patients, and offer products and services
used by health authorities and the
pharmaceutical industry worldwide. For more
than 40 years, we have provided scientific
leadership and operational support to the
WHO Programme for International Drug
Monitoring.

Välkommen till Apoteket för en själklar karriär
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.

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
gör att du som medarbetare har goda möjligheter att
utvecklas och göra karriär. Vi är Sveriges största
apotekskedja med drygt 3300 anställda och närmare 400
apotek över hela landet. Vi ser fram emot att prata karriär
med dig på Pharmada!

Spetsa din kompetens!
Bredda och fördjupa dina kunskaper inom
läkemedelsområdet.
Magisterprogram i klinisk farmaci 60 hp
Arbeta med läkemedelsfrågor inom slutenvård, öppenvård
och kommunal sjukvård. Du varvar teori med praktik på
vårdavdelning under handledning av en erfaren klinisk
farmaceut.
Masterprogram i läkemedelsanvändning 120 hp
Var med och bidra till en bättre och säkrare
läkemedelsanvändning, på såväl individ- som samhällsnivå.
Experter behövs på en rad olika arbetsplatser, som
exempelvis myndigheter, apotek eller inom vården.
Masterprogram i läkemedelsmodellering 120 hp
Arbeta med prediktiv modellering vid utveckling och
användning av läkemedel inom industri, myndigheter eller
för studier på forskarutbildningsnivå.
Masterprogram i läkemedelsutveckling 120 hp
Utveckla läkemedel, från idé till registrerad produkt.
Fördjupning inom läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i
biologiska system samt läkemedelsformulering och
läkemedelstillverkning.

PharmaRelations är ett marknadsledande nordiskt konsult- och
rekryteringsföretag specialiserat inom Life
Science. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel,
Medicinteknik och Bioteknik.

Vi är branschens supernischade leverantör av Talent Services i hela
Norden. Hos oss kan du arbeta som konsult, ett bra sätt att komma
in branschen och bygga på ditt CV. Som konsult på
PharmaRelations kan du arbeta i roller inom bland annat Medical,
Regulatory Affairs eller Commercial. PharmaRelations hjälper dig
som är kandidat och jobbsökande i karriären vidrekryteringar till
ledande företag inom Life Science.
För att öka dina möjligheter till en karriär inom Life Science – gå in
redan idag och registrera din profil och ditt CV i vår kandidatbank
på www.pharmarelations.se.

Klar som farmaceut?
Dags att utbilda sig till forskare!
Vill du vara med och utveckla morgondagens mediciner? Vill du utreda
bakomliggande orsaker till sjukdomar?
Vill du att din utbildning blir ditt jobb? Att doktorera är att gå en
utbildning med målet att bli en självständig forskare, den främsta
experten inom ett specifikt fält, redo för högkompetenta uppgifter inom
akademi, industri, sjukvård, eller vid en myndighet. Forskarutbildningen
erbjuder alla fördelarna med att vara student samtidigt som du får en
säker anställning och friheten att fördjupa dig inom ett område du
verkligen brinner för.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska Studentkårens
doktorandråd och vi representerar doktoranderna vid farmaceutiska
fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Om du är intresserad av att
veta mer om hur det är att doktorera, vad en doktorand gör, och hur
man blir doktorand så kan vi ge dig svaret på dina frågor!
Representanter från FDR kommer att delta på Pharmada 2021.
För mer information, titta på Medfarms hemsida
https://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/
Mer om Doktorandrådet: https://ilk.uu.se/farmaceutiska-doktorandradet/
Doktorandtjänster annonseras regelbundet på universitetets hemsida:
https://www.uu.se/jobb/

STORT TACK!
...till alla utställande företag, alla
sponsorer och sist men inte minst alla
studenter.

Bästa hälsningar önskar,
PHARMADA
KOMMITTÉN

