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Som farmakonom er jeg vant til at arbejde med og omkring mennesker. 
Det er vigtigt for mig altid at gøre en forskel for både kunder og 
kollegaer og jeg nyder at gå det ekstra skridt når det kommer til at sikre 
tillid, kvalitet og resultater. Min uddannelse som farmakonom og erfaring 
har givet mig en solid værktøjskasse inden for sundhedsfremme, 
sygdom og medicin - en værktøjskasse jeg løbende har udviklet og 
udbygget for at understøtte min interesse for logistiske systemer, 
driftsoptimering og lean. 



Som person er jeg resultatorienteret, struktureret og god til at følge 
opgaver til dørs. Desuden nyder jeg at arbejde i et team og tror på at 
arbejdsglæde først og fremmest er et resultat af gode relationer og 
tværfagligt samarbejde. 

 Kundebetjening og rådgivning inden for 
lægemidle

 Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggels

 Dokumentation og kvalitetssikring 

 Udvikling og optimerin
 Undervisning
 Flo
 Trivsel og kompetenceudviklin
 Arbejdsmiljø og -sikkerhed

 Anvendelse og kvalitetssikring af 
logistiksystemer

 Lager administration og indkøb
 lagerdrift og optimering 

12 34 56 78

Snorresgade 15, 2300 KBH S

Annasigridur@mail.dk

Farmakonom- 
kompetencer

Lean

Logistik

Ledende Farmakonom | Lilleby Apotek

Arbejdsområder: 

Kundebetjening | Rådgivning og vejledning | 
Recepturansvarlig |Logistik og indkøbsansvarlig 

| kvalitetssikring | Skemaansvarlig



Særligt fokus: 

Undervisning i og arbejde med LEAN | 
Trivselskoordinator | Driftsoptimering

2018-2020

Farmakonom | Storeby Apotek 

Arbejdsområder: 

Kundebetjening | Rådgivning og vejledning | 
kampagneansvarlig | Uddannelsesansvarlig



Særlig fokus: 

Intern undervisning | Kommunikation

2015-2018

SPROG & IT

Jeg er et stort naturmenneske og holder meget af at være i naturen. Her 
går jeg på vandreture med min kæreste, står på paddleboard eller tager 
på telttur med vores datter Emilie. Når jeg skal helt ned i gear foregår 
det som regel i selskab med en god roman eller serie i sofaen. 

Dansk: Modersmål Office pakken: Erfaren bruger

Pharmanet: Super bruger

Dynamics NNIT: Super bruger

Engelsk: flydende 

Kursus: Lean navigatør i administration og 
service | Teknologisk Institut  
Lean processer & værktøjer, Kaizen, målstyring, 
værdistrømsanalyser, Standarder og 
procedurer, flow, forbedringsarbejde 

   



2016

Farmakonom | Farmakonomskolen (Danish 
College Of Pharmacy Practice)

   



2012 - 2015

Student | Herlev Gymnasium

   



2009-2012

Navn og evt. titel

+ vellignende 
portrætbillede

Farmakonomen har både 
stærke teoretiske 
kompetencer (medicinsk 
viden) såvel som praktiske 
(pædagogik, formidling, 
relationsdannelse). I den 
faglige profil er det vigtigt at 
demonstrere disse 
egenskaber i en faglig 
kontekst samt undgå 
floskler. 

Vis dit værdisæt og match 
det med virksomhedens 
vision og mission.

Hjælp virksomheden ved at 
lave et overblik over dine 
kompetencer. Hvis du ikke 
søger en specifik 
farmakonom stilling så 
opdel eventuelt dine 
kompetencer i 
farmakonom specifikke og 
dem der rækker ud over og 
er relevante for den stilling 
du søger. 

I fritidsafsnittet kan du vise 
hvordan du kobler af eller 
lader op, så du viser du er 
rustet til et arbejde, der 
ofte kræver et personligt 
engagement og overskud, 
især hvis du søger en 
stilling med 
personaleansvar, som 
specialist eller som leder. 

Hvis du havde et (eller 
flere) særlige 
fokusområder i tidligere 
stillinger så fremhæv dem 
endelig. 

Kurset her er med til at 
kvalificere den røde tråd i 
den faglige profil og 
demonstrerer 
nysgerrighed og vilje til at 
udvikle sig og lære nyt. 

Kontaktinformationer

Fra mit arbejdsliv vil jeg særligt fremhæve følgende kompetencer: 


