
Vik. Utbildningsledare / Projektledare 
område Apotek 
Vi förser flertalet av apotekskedjorna med e-utbildningar inom Farmakoterapi 
och Egenvård, har utbildning för läkemedelsansvariga och aktiviteter kopplade 
till apoteksforskning. Vi söker nu en vikarie på halvtid för att stärka upp oss 
inom området Apotek.

Vår verksamhet  
Läkemedelsakademin erbjuder kompetensutveckling till yrkesverksamma inom hela 
läkemedelsområdet samt medicinteknik.  
 
Arbetsuppgifter 
Inom Läkemedelsakademin arbetar idag fyra utbildningsledare som alla är inriktade 
mot olika ämnesområden. Då en av dessa nu jobbar deltid söker vi dig som vill pröva 
på rollen som utbildningsledare inom området Apotek.  
Som utbildningsledare arbetar du som projektledare för utbildningar. Du samarbetar 
med Apotekarsocietetens ideella sektionsstyrelser, ämnesexperter i branschen och 
du har direktkontakt med apoteksaktörerna och regionerna som är våra kunder. 
I ansvaret för ditt ämnesområde ingår såväl omvärldsbevakning som analys av 
kundbehov samt framtagande av digitala och/eller lärarledda utbildningar tillsammans 
med ämnesexperter och kollegor.  
 
Dina närmaste kollegor är utbildningsproducenter för digitalt lärande, 
projektadministratörer samt projektledare och utbildningsledare. 
 
Din person  
Vi söker dig som liksom vi tycker det är roligt och stimulerande att arbeta i en 
organisation som ständigt vill utvecklas och vara bäst i klassen vad gäller utbildning. 
Du presterar som bäst när du får påverka, ta initiativ och driva projekt. Du har en väl 
utvecklad förmåga att strukturera, planera och prioritera. Tjänsten innebär många 
kontaktytor, såväl internt som externt, därför är det en förutsättning att du är en 
kommunikativ, pedagogisk och social person med tydligt kundfokus. Du gillar att 
jobba med språk då det i rollen ingår faktagranskning och korrekturläsning av våra 
digitala produktioner.

Kvalifikationer  
Du som söker har Apotekar- och/eller receptarieutbildning samt yrkesbakgrund inom 
Apotek i Sverige.  För att vara framgångsrik i rollen bör du ha erfarenhet av 
projektledning. Tjänsten förutsätter mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som 
skrift då en viktig del av rollen är att kvalitetssäkra våra digitala produktioner. För att 
samordna, planera och producera utbildningarna använder vi ett antal olika system, 
därför bör du ha god datorvana och vara van att lära dig nya system.  
 

Utbildningar som gör skillnad



Övrig information  
Tjänsten är halvtid och projektanställning till juni 2021.  
Din arbetsplats är på Wallingatan 26 i Stockholm i vackra och anrika lokaler.  
 
Ansökan och tillträde så snart som möjligt / Sista ansökningsdag 31 okt
Vänta inte med ansökan. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att 
tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka CV samt personligt brev till 
hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se. 

För eventuella frågor kontakta rekryterande chef Hanna på ovan epost eller 
mobiltelefon 0765 – 35 55 35.
 
I denna roll har du möjlighet att både stötta och påverka branschen i Sverige! 
Varmt välkommen med din ansökan! 


