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Vi söker djUrintresserad farmaceVt som extraresUrs till 
apotek sweVet Uppsala

positionen
swevet aB (”swevet”) söker dig som är farmacevt och vill vara en extra resurs i vårt apotek i 
Uppsala. apoteket har fyra erfarna farmacevter och två apoteksassistenter. nu behöver vi 
en farmacevt som vill täcka upp för vår personal, framför allt under semestrar men även som 
vikarie vid sjukdom. arbetstiderna är under apotekets öppettider som är måndag till fredag 09:00 
till 17:00. 

företaget
swevet är en helhetsleverantör av produkter och tjänster inom läkemedel, förbrukning och 
utrustning för djursjukvård och friskvård av djur. swevet driver idag öppenvårdsapotek med fokus 
på djurläkemedel i Uppsala och sjöbo. distributionen av medicinsk förbrukning och medicinsk 
teknisk utrustning är belägen i sjöbo. Huvudägare är lantmännen. 

swevet apotek i Uppsala är företagets största apotek och ligger nära nya Universitetsdjursjukhuset 
(Uds) i Uppsala. apoteket är ett öppenvårdsapotek specialiserat på djurläkemedel och ansvarar 
för leverans av läkemedel till veterinärer och lantbrukare över hela sverige. apotekets läge gör att 
det blir det naturliga apoteket för anställda och studenter på slU, sVa och boende i närområdet. 

samarbetet mellan företagets apotek är både nära och gott. 
                                                                                                           
din profil
Vi söker dig som är leg. apotekare eller leg receptarie och vill ha ett engagemang i 
apoteksvärlden, men inte i form av en fast tjänst. Vi tror att du kanske slutat jobba dagligen men 
vill ha en fot kvar i arbetslivet eller att du studerar/forskar och vill varva det jobbet med ett 
extraarbete. Har du ett djurintresse är det en bonus, men det är inte ett krav för rollen.

Vi erBjUder                        
Hos oss får du arbeta både självständigt och med engagerade kollegor. jobbet innebär ett 
varierande arbete med bra arbetstider. tillsammans har dina kollegor stor erfarenhet av arbete 
med djurmedicin. Vårt företag har de senaste åren etablerat sig som marknadsledare med stor 
framtidstro och fin tillväxt, där du med dina insatser kan bidra till vår fortsatta framgång, varför vi 
ser fram emot att höra ifrån dig.
 
ansökan
maila ansökan till mikael dahlqvist mikael.dahlqvist@swevet.se och skriv ”farmacevt swevet 
Uppsala” i ämnesraden. ansökningar behandlas löpande så dröj därför inte med din ansökan!
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