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KÆRE FARMAKONOMLEDER
I november afholdt Farmakonomforeningen kongres for første gang, og her
gjorde vi bl.a. status over arbejdet på lederområdet gennem de sidste to år.
De delegerede var glade for at kunne konstatere, at der er sket rigtig meget!
Farmakonomforeningen har gennem de sidste to år fået opdateret
hjemmesiden med information til lederne, vi har skabt et fast tilbagevendende
lederforum, vi har lavet nye netværk, og vi har opjusteret vores rådgivning af
lederne. Dertil kommer, at vi nu udsender nyhedsmails 4 gange årligt målrettet
lederne.
Vi glæder os til også i det nye år at komme med
input til landets farmakonomledere.
God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand
COACHING FOR FARMAKONOMLEDERE
Farmakonomforeningen har indgået en aftale
med Crecea om, at farmakonomledere kan få
ledercoaching til en meget fordelagtig pris.
Vi har lavet tre forskellige modeller, der gerne
skulle tilgodese farmakonomledernes behov,
uanset hvilken sektor man er ansat i.

Det betyder, at der vil være mulighed for at få både kortere og længere forløb
med coaching, samt tilkøb af ekstra timer, hvis der er brug for det. Coachingen
kan foregå ansigt til ansigt, eller den kan foregå via Skype.
Kontakten til Crecea går via Farmakonomforeningen.

NETVÆRK FOR LEDERE - ER DET NOGET FOR
DIG?
Farmakonomforeningen har igangsat netværk for
farmakonomer i lederstillinger. Netværkene er i
fuld gang og flere kan komme til.
Ud fra lederundersøgelsen fra sommeren ’15,
samt tilbagemeldingerne fra Lederforum blev der
i sensommeren iværksat tre nye netværk.
I september og oktober blev der holdt opstartsmøder med netværkene.
Drøftelsen med de deltagende ledere handlede om deres forventninger og
ønsker til netværket, og om hvilke spilleregler de ønskede for netop deres
netværk. Nu er netværkene selvkørende, og der drøftes mange forskellige
elementer, der alle tager afsæt i ledelse.
Du kan også være med!
Hvis du er leder og ikke kom med i et netværk i første omgang, er der håb
forude. Til sommer genstarter vi processen for at etablere nye netværk. Det vil
dels ske i samarbejde med de netværk, der er dannet i år, dels som nye
netværk, der kan opstå på baggrund af jeres ønsker og behov.

LEDERFORUM 2017
Lederforum vender tilbage i 2017! Det vil ske d.
6. april 2017 og vil igen i år finde sted i
Middelfart, denne gang på ”Huset”. Programmet
er endnu ikke fastlagt, men sæt allerede nu
kryds ved d. 6. april og glæd dig til en
inspirerende dag med andre farmakonomledere.

NYT TIL LEDERE
DERFOR SKAL DU LEDE OPAD!
Der er milevid forskel på, hvilket pres du er under, afhængigt af hvor du er
placeret i hierarkiet. En af de mest udsatte er mellemlederen, da hun befinder
sig i et krydsfelt, hvor presset både kommer oppe- og nedefra.
Læs, hvordan du ved at lede opad kan øge din trivsel som leder. Annette
Klausen Bengtsson har skrevet denne artikel for Lederweb om at lede opad, og
hvilke fordele der er ved det.
Læs mere >
SÅDAN GIVER DU GOD FEEDBACK - HELT UDEN KRITIK OG ROS
Kritik får medarbejdere til at gå i forsvar, og ros kan skuffe dem, der ikke får
den. Derfor undgår mange ledere at give den vigtige feedback. Her får du tre
alternative måder, som gør din feedback tydelig og brugbar.
Anders Stahlschmidt har skrevet denne artikel for Lederweb, hvor du finder
gode ideer til, hvordan du kan give feedback.
Læs mere >
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