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KÆRE FARMAKONOMLEDER
Vi er i fuld gang med forberedelserne til årets Lederforum. Det bliver
spændende og lærerigt - læs mere nedenfor.
Vi har som bekendt overenskomstforhandlinger på både privat apoteksområdet
og det offentlige område på samme tid.
På privat apotek regner vi med, at resultatet bliver forsinket, fordi det private
arbejdsmarked altid skeler til lønudviklingen på det statslige område. En ny
overenskomst vil dog stadig have virkning fra 1. april 2018, også selvom det
bliver med tilbagevirkende kraft.
De offentlige forhandlinger er som bekendt brudt sammen, og der er nu over
440.000 offentligt ansatte, der er varslet lockoutet af deres arbejdsgivere.
Dette vil uden underdrivelse lukke Danmark ned.
Mit håb er, at vi med Forligsmandens hjælp opnår enighed med arbejdsgiverne,
inden konflikten bliver en realitet. Men skulle det komme så langt, at vi ender
med en storkonflikt, så håber jeg, at I alle vil bakke op om de kolleger, der
måtte være i konflikt.
Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand

Er lederne i konflikt?
På det offentlige arbejdsmarked er man på vej i
konflikt. Det betyder, at stort set alle offentligt
ansatte farmakonomer vil blive lockoutet af deres
arbejdsgivere. Dog er ledere undtaget herfra, da
det i Hovedaftalen med Danske Regioner er
aftalt, at regionale ledere ikke kan udtages til
konflikt.
Det betyder, at I som ledere ikke er blevet
udtaget til strejke, og omvendt kan
arbejdsgiverne heller ikke lockoute jer. Derfor
skal I møde op på jeres arbejdspladser og udføre
jeres almindelige arbejde. I skal fokusere på
jeres normale opgaver og må ikke løse de
opgaver, jeres konfliktramte farmakonomkolleger
plejer at løse.
Det betyder også, at hvis I til hverdag indgår i
produktionen på jeres arbejdsplads, så må I
gerne fortsætte med dette – I skal bare ikke tage
større del af produktionen, end I plejer at udføre
Lederforum 2018
Der er stadig ledige pladser til Lederforum 2018.
Du kan tilmelde dig på MinSide.
Første del af dagen vil handle om OK18 på
Apoteksområdet og på det offentlige område.
Anden del vil handle om motivation. Forfatter og
oplægsholder Ernest Holm Svendsen sætter
fokus på, hvordan ledere kan gå forrest og
motivere andre i tider med forandringer. Det
handler om neurale netværk, om mønstre, evnen
til at improvisere og være målbevidst i stedet for
målrettet - både overfor livets konstante
forandringer og overfor "de andre”.
Du vil få input til at arbejde med at fremme
åbenhed og nysgerrighed, og du vil dermed få

redskaber til at håndtere de udfordringer, du
møder som leder, og når du skal gå forrest som
det gode eksempel.
Lederforum 2018 finder sted d. 17. maj på
Kursuscenter Severin i Middelfart.

HER KAN DU LÆSE STILLINGSOPSLAG
Du kan altid finde de seneste nye jobopslag for farmakonomer på
Farmakonomforeningens hjemmeside. Så hvis du har mod på nye
udfordringer, så se her.
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