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KÆRE FARMAKONOMLEDER
Vi er i fuld sving med at forberede de kommende overenskomstforhandlinger
for ansatte på privat apotek og i det offentlige. Men vi har også nye tiltag på
programmet.
I september skal vi for første gang afholde lederudviklingsdag for souschefer
og filialledere på privat apotek i samarbejde med Apotekerforeningen. Det er
et tiltag, som jeg har høje forventninger til, og som jeg vil opfordre jer til at
deltage i.
Jeg ser frem til et spændende efterår.
Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand

OK18
For både privatansatte og offentligt ansatte
farmakonomer er der lagt op til
overenskomstforhandlinger i 2018.
Kravskemaerne til de offentligt ansatte er
udsendt, og i efteråret vil processen med
kravindsamling finde sted for ansatte på privat
apotek.

Der er ingen tvivl om, at fokus for både det offentlige og det private område
vil dreje sig om løn og pension samt trivsel og sammenhæng mellem privatliv
og arbejdsliv - også for ledere. Men har du andre emner, der er vigtige for
dig at få bragt i spil, så lad os høre fra dig, når chancen byder sig. Derfor er
det vigtigt, at du holder godt øje med din mail, hvor du vil blive opfordret til
at komme med dine ønsker til overenskomsten.

Vil du være med i et nyt netværk?
Efter en rigtig positiv respons fra deltagerne i de
afholdte ledernetværk, tilbyder vi nu en ny
runde.
Har du lyst til at blive klogere på dig selv i
lederrollen ved at sparre med kolleger, kan du på
vores hjemmeside læse mere om både
netværkerne og om, hvordan du bliver en del af
et HER.
Lederudviklingsdag for filialledere og
souschefer
Som led i overenskomstforhandlingerne i 2016
besluttede Farmakonomforeningen og Danmarks
Apotekerforening at gennemføre en
udviklingsdag for filialledere og souschefer. Fokus
på denne udviklingsdag er distanceledelse, og
hvilken betydning det har for en som leder, når
apoteket har flere enheder.

Udviklingsdagen gennemføres tre steder i Danmark:
Roskilde d. 28. september kl. 10.00 – 16.00.
Tilmelding senest d. 14. september HER
Middelfart d. 3. oktober kl. 10.00 – 16.00
Tilmelding senest d. 19. september HER

Aarhus d. 26. oktober kl. 10.00 – 16.00
Tilmelding senest d. 13. oktober HER
Er du filialleder eller souschef på et privat apotek, bør du have modtaget en
invitation. Hvis ikke, så kontakt Farmakonomforeningens sekretariat på 3312
0600 eller mail ff@farmakonom.dk.

Sådan skal du ikke starte op efter ferien
Ferien er slut for de flestes vedkommende og
arbejdet kalder. Hvis du vil undgå, at hverdagen
tapper dine ferieopladte batterier, så er der seks
ting, du bør gøre. Dorthe Rindbo deler et par fif i
en artikel på Lederweb.

Sådan motiverer du med MBTI
MBTI er et godt redskab til at forstå dine medarbejderes
introverte og ekstroverte sider. Anna Mie Skov fra
Væksthus for Ledelse har skrevet en artikel, hvor hun
fokuserer på, hvordan du kan bruge MBTI som redskab
og dermed opnå et endnu bedre samarbejde med dine
medarbejdere.

