
  

 

SENNA-bladet nr 3–2019  

02 Maj 2019  

Hej igen!  
Kunskapsprovet närmar sig med stormsteg, inläsningsstödet online samt den fysiska studiecirkeln är i full gång. Vi är 

stolta över er som kämpar in i det sista och det kommer förr eller senare att löna sig! Inför nästa kunskapsprovstillfälle 

anordnas en ny studiecirkel samt nytt inläsningsstöd som ni då kan anmäla er till, håll utkik på hemsidan samt sociala 

medier för mer information från oss!  

Events i Göteborg! 

SENNA deltar 4 gånger per år i så kallade karriärkvällar runt om i landet. Kvällen 
som ägde rum i Stockholm under April blev en succé och deltagarna var nöjda över 
informationen samt de fina möten de fick vara en del av. SENNA anordnar även en 
del studiebesök som ni efterfrågat och som vi lyckats boka in.  

I Maj händer en del intressanta saker i Göteborg-området. Du som bor i Göteborg 
eller kan ta dig dit är välkommen att delta kostnadsfritt! Följande events finns att 
anmäla sig till:  

9/5-2019: Karriärkväll i Göteborg med Industrisektionen 
För dig som söker inspiration och nya utmaningar! Välkommen till Karriärkväll i 

Göteborg! 

På Industrisektionens Karriärkväll har du möjligheten att lyssna på och inspireras av kollegor som på ett personligt sätt 
berättar om sina karriärval och vägar genom livet. Passa på att ställa frågor och nätverksmingla med kollegor. 
När: 9 maj, kl. 17:30-20:00 
Var: Scandic, Barnhemsgatan 23, Mölndal 
Övrigt: Vi har reserverat 10 platser för eventet till SENNA-deltagare. Först till kvarn får platserna.  Sveriges 
Farmaceuter tillämpar en No Show-avgift på 250 kr vid utebliven närvaro eller avanmälan. 

10/5-2019: Studiebesök AstraZeneca Mölndal 

Projekt Senna anordnar årets första studie- och arbetsplatsbesök till AstraZeneca i Mölndal. Under studiebesöket får du, som 

nyanländ farmaceut, information om hur det är att arbeta på AstraZeneca och vilka möjligheter som finns. Ett sådant studiebe-

sök utvecklar det professionella nätverket, man får se hur det är att arbeta inom ett globalt läkemedelsföretag som AstraZe-

neca samt höra vad medarbetarna har att berätta om sina professionella resor. Deltagarna i studiebesöket bjuds även på 

lunch! Deltagandet + lunch är kostnadsfria men ev. resa bekostar man själv! 

När: 10/Maj-2019, kl. 10:00-12:00 (Därefter bjuds det på lunch på AstraZenecas anläggning. 

Var: Pepparedsleden 1, AstraZeneca Mölndal (Göteborg) 
Övrigt: Det finns plats för 20 deltagare. En namnlista på de anmälda skickas till AstraZeneca den 8/Maj. Anmäler man sig till 

studiebesöket så förväntas man närvara! Avanmälan görs senast 7/Maj. 
 

Vad gör SENNA mer? 
SENNA arbetar aktivt med er etablering genom att träffa arbetsförmedlingen, Sveriges Apoteksförening, de olika apotektaktö-

rerna samt Uppsala Universitet. Studiestödet som erbjuds inför varje teoretiskt kunskapsprov är utformat specifikt för att opti-

mera era chanser att klara det provet! Dessutom upprätthåller Sara har en kontinuerlig dialog med potentiella framtida arbets-

givare om vad de kan göra för er! Sara välkomnar alla förslag och goda idéer på aktiviteter/samarbeten så tveka inte att höra 

av dig om du har tips! 

 

 



Projektledare påminner om: 
- Läkemedelsakademins e-utbildningar som presenterades i nyhetsbrev nr. 2. Mer information om kurserna finns här: 

https://www.lakemedelsakademin.se/utbildning-kurser/online/nyanlanda-farmaceuter/ 

- Individuell rådgivning/information: 
SENNA-projektet erbjuder en så kallad individuell rådgivning för dig som nyanländ farmaceut. Rådgivningen avser 60 

minuter och du väljer själv att ta del av denna tjänst via telefon eller via ett personligt möte med projektledaren Sara. 

Boka här! https://boka.se/SENNA/info  

- Kontakta mig om ni har frågor om legitimationsprocessen, anställningar, praktik eller bara har idéer om vad vi ska ha 
för aktiviteter i projektet. Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se 

- Håll utkik på Linked-In, Facebook samt Instagram @projektsenna för nyheter och aktiviteter inom projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänligen,  

Sara Antar 

SENNA Projektledare 2019 

 

 

Denna bild vill jag ha in centrerat på slutet, text till bild: Studiecirkel 1, Stockholm 
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