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Hurra för Farmaforum 4/nov! 
 

Årets arbetsmarknadsdag Farmaforum närmar sig! Den 4:e november träffas vi på BMC i 
Uppsala för att mingla, nätverka, rekrytera, utvecklas och träna på våra intervju-kunskaper. 
Under denna heldag ställer apoteksaktörer och rekryterare från läkemedelsbranschen ut i 
syfte att träffa er, farmaceuter med utländsk examen. Det ska bli otroligt spännande för 
projekt SENNA att samla farmaceutiska arbetsgivare, Uppsala Universitet och Sveriges 
utländska farmaceuter under samma tak.  
 

Integrationsföreläsning med Charbel Gabro 

Under Farmaforum anordnas en föreläsning om integration och mångfald! Charbel tar med 
oss på en spännande resa om kulturkrockar, hur det är att leva i nytt land samt hur mycket 
det skiljer sig att leva i Sverige gentemot andra länder. Charbel är en prisad föreläsare som 
2018 var vinnare av Årets talare genombrott. Han har över 14 års erfarenhet av socialt 
arbete och Charbels integrationsarbete har många gånger lyfts fram i riksmedia.  

I dag reser Charbel runt i landet och griper tag i frågor om mångfald, kulturkrockar, 
integration och inkludering. Han ifrågasätter och skakar om och tar oss med på en resa som 
inte lämnar någon oberörd. Med humor, värme och en sällsynt närvaro berör han alla med 
sina föreläsningar som är fullproppade med både insikt, igenkänning och skratt. 

Denna dag är en fantastisk möjlighet för dig som utländsk farmaceut att komma in i den 
krets du inom en snar framtid kommer att vara en del av.  

o Plats: Uppsala Universitet, BMC. 
o Tid:  4:e November kl. 9:00 – 16:30 
o Besök denna länk för mer information och anmälan (anmälan stänger 28/okt): 

https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/aktuellt/2017/antligen-dags-for-arets-
arbetsmarknadsdag-farmaforum/  

SENNA åker till Malmö och Umeå! 
 
Det finns fortfarande aktiviteter för dig att delta på kostnadsfritt. Studiebesök är ett perfekt 
tillfälle att utveckla sitt kontaktnätverk, lära sig om olika farmaceutiska roller/företag samt få 
upp synen för en potentiell arbetsplats. Dessutom anordnas karriärkvällar där farmaceuter 
som arbetat inom industrin kommer och berättar om sina professionella resor och 
framgångar. Under karriärkvällarna får man mingla med nyckelpersoner från 
arbetsmarknaden och knyta kontakter som är viktiga för arbetslivet. Sverige är ett land där 
många anställningar sker via rekommendationer och kontaktnätverk!  
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Kommande aktiviteter (information sprids via sociala medier och hemsida kontinuerligt): 
 
o  4/nov: Farmaforum + integrationsföreläsning (Uppsala) 
Anmälan: https://invajo.com/l/Q7lp6nRs29 
 
o  28/nov: Karriärkväll & nätverksträff med industrisektionen (Malmö) 
Anmälan: inte öppen ännu 
 
o  29/nov: Studiebesök på Galenica (Malmö) 
Anmälan: inte öppen ännu 
 
o   3/12: Studiebesök på Pfizer (Stockholm) 
Anmälan: inte öppen ännu 
 
o  12/dec: Studiebesök på Tamro & Kronans Apotek (Umeå) 
Anmälan: inte öppen ännu 

 

Projektledare påminner om: 
- Läkemedelsakademins kostnadsfria 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 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.  

- 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. 
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