
Farmasøyt 
Vitusapotek Renen, Kirkenes

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Renen har ledig fast stilling.  
Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives
med aktiv kunderådgivning.

Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å
spre godt humør, er fleksibel og beslutningsdyktig. Vi ønsker å skape et godt og trivelig arbeidsmiljø for
våre medarbeidere, noe som gjenspeiler seg i det optimale kundemøtet. Kategoriene hud og smerte er to
av flere viktige satsningsområder for Vitusapotek. Interesse innenfor disse områdene vil derfor være en
fordel. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen er dette en jobb for deg. 

Om apoteket:

Kirkenes ligger i Sør-Varanger kommune som grenser til Finland og Russland. Den flotte geografisk
beliggenheten og vakker natur gir deg muligheter for å nytte naturen både vinter og sommer, på ski og
sykkel. Noen timers kjøring kommer du til finsk ski-resort Levi eller til en storby Murmansk i Russland. Da
Kirkenes har et innlandsklima med lite nedbør og mye klart vær, er sjansen stor for å kunne oppleve
naturfenomenet nordlys. Apotekets åpningstider er hverdager 9-19, og lørdag 10-16.
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Arbeidsoppgaver

 Kundemøte i selvvalg og reseptur. 
 Spesialoppgaver ut fra kompetanse og erfaring.
 Sammen med dine medarbeidere, bidra positivt til å nå apotekets mål.

Kvalifikasjoner

 Norsk autorisasjon som reseptar- eller provisorfarmasøyt.



Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Personlige egenskaper

 Du liker samarbeid og er positiv - imøtekommende med kunder og medarbeidere, bidrar til trivsel og
det gode arbeidsmiljøet.

 Du ser løsninger ikke begrensninger - tar eget initiativ for å finne disse løsningene.
 Du er pliktoppfyllende - tar ansvar for arbeid som skal gjøres og fullfører oppgaver. Tar eierskap over

arbeidet og oppgavene i apotek.
 Du er åpen for endringer - ikke redd for nye utfordringer.

Vi tilbyr

 Gode arbeidsvilkår med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 Konkurransedyktige betingelser.
 Gjennom eget initiativ har du mulighet til å utvikles både faglig og personlig, og til å sette preg på din

egen arbeidsplass.

Storgata 2, 9900 Kirkenes, Norge

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Aila Riihimäki
Apoteker

 78 99 49 50

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler

og helserelaterte produkter.

Vitusapotek er vår heleide apotekkjede, med over 270 store og små apotek spredt

over hele Norge. Enkelte av disse er såkalte Vitusapotek Samarbeid – et eget

konsept for den som vil eie eget apotek, men drive det som et Vitusapotek. Vi har

også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående,

privateide apotek. I dag er mer enn 70 enheter tilknyttet samarbeidet.

Vi er mer enn 2 500 kollegaer. Av disse jobber ca. 85 prosent i Vitusapotek. NMD er

en del av McKesson Europe, som har 39 000 medarbeidere og virksomhet i 13 land.
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