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KÆRE FARMAKONOMLEDER
Lige nu er det stadig vinter udenfor. Men snart kommer foråret, og det bliver
igen tid til Lederforum. Også i år har vi forsøgt at sammensætte et program,
der favner bredt, og som vil sikre, at I alle kommer derfra med nogle nye
tanker og ideer til jeres liv som farmakonomledere.
Efter kongressen i november har vi igen nedsat en indsatsgruppe på
lederområdet. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil fortsætte det fokus, vi har haft
på jer ledere og på, hvordan vi kan skabe bedre tilbud til jer.
Jeg glæder mig over det fortsatte fokus på jer som ledere og ser frem til, at vi i
fællesskab kan løfte farmakonomernes arbejde som ledere.

Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand

SE PROGRAM OG TILMELD DIG TIL
LEDERFORUM 2017
Nu har vi programmet klar til Lederforum 2017.
Som annonceret i sidste nyhedsmail afholdes
Lederforum torsdag den 6. april i Middelfart. Her
vil vi igen sætte fokus på din rolle som leder og
på, hvordan du kan styrke dit lederskab i

hverdagen.
For at stille skarpt på lederrollen har Farmakonomforeningen inviteret
mellemledermentor Annette Klausen Bengtsson fra Klausen & Bengtsson til at
fortælle om, hvordan mellemlederen kan balancere den svære rolle i
krydsfeltet mellem chefen og medarbejderne - og samtidig være en del af den
daglige drift.
Lederforum vil også følge op på sidste års arbejde med dannelse af netværk for
farmakonomledere og give jer et indblik i, hvordan det går i disse netværk.
Se programmet og tilmeld dig her.
HER ER MELLEMLEDERENS 3 STØRSTE
BRØLERE
Har du svært ved at slippe de opgaver, du havde
som medarbejder, og higer du efter anerkendelse
og tydelige resultater? Pas på du ikke ryger i den
samme fælde, som mange andre mellemledere.
Læs om de tre største brølere, du kan begå som
mellemleder.
Annette Klausen Bengtsson sætter i denne artikel skarpt på din rolle som
mellemleder.

DET KAN DU BRUGE EN COACH TIL
Farmakonomforeningen indgik i slutningen af
2016 en aftale med Crecea om at udbyde
coaching til ledermedlemmerne. Både du og dine
medarbejdere kan have glæde af en coach.
I denne artikel af Jens G. Friis kan du læse mere
om, hvad coaching kan bruges til, og
hvordan man får det optimale ud af samtalerne.

COACHING FOR FARMAKONOMLEDERE
Hvis du vil vide mere om Farmakonomforeningens coaching tilbud, kan du læse
mere om det her.

NÅ DINE MÅL I 2017
Når vi står her i starten af det nye år, kan man
sige til sig selv, at nu vil jeg starte på en frisk.
Men når målene møder hverdagen, bliver det
svært.
Her får du fire råd om, hvordan du når dine mål
for det nye år.
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