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Hyvä farmasian opiskelija,

Kädessäsi on Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien henkilöstölehden  
työpaikkaliite, joka on tarkoitettu erityisesti teille opiskelijoille. 

Apteekeissa on tarjolla paljon kesätöitä ja pidempiäkin pestejä. Nappaa  
tästä parhaat työpaikat ja ole yhteydessä tulevaan työnantajaasi. Etsi  
apteekki läheltä kotia tai lähde rohkeasti katselemaan Suomea uudelle  
paikkakunnalle. 

Lehti postitetaan jatkossakin sinulle osoitteeseen, jonka olet antanut meille. 
Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen (info@apteekkariliitto.fi), jos muutat.

Mukavaa kesän odotusta! 

Terveisin,
Apteekkien väki
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aLaVUS – ELiMÄki – hankaSaLMi

ELIMÄKI / kesätyö

ALAVUS / kesätyö
Alavuden apteekki tarjoaa kesätöitä farmaseutille  
2.5.–30.9.2014. Apteekkimme on juuri remontoitu joten  
tilat ovat viihtyisät ja toimivat. Apteekissamme on Salix  
ja Procuro. 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

Proviisori tuija moisio p. 06-542 1014, tuija.moisio@ 
alavudenapteekki.fi tai apteekkari Bengt lindholm  
p. 06-542 1015, bengt.lindholm@alavudenapteekki.fi.

Etsimme loistavaan tiimiimme reipasta ja 
asiakaspalveluhenkistä farmasianopiske-
lijaa/farmasiasta kiinnostunutta nuorta 
kesätöihin elimäen (kouvolan 12. apteek-
ki) ja/tai korian apteekkiin.  Apteekkimme 
on nykyaikainen suoratoimitusapteekki, 
joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien var-
rella. Odotamme sinulta reipasta asennet-
ta, oma-aloitteisuutta ja halua oppia uutta. 

Työtehtäviisi kuuluu apteekin tekniset työt 
kuten tavaran purku ja kassatyöskente-
ly.  Kesän jälkeen on mahdollisuus tehdä 
myös lauantaivuoroja Korian apteekissa.  
Apteekkimme palvelee kesäisin arkisin 
9 –17. Ota rohkeasti yhteyttä!  

Apteekkari merja poikala, p. 0400 658 131, 
merja.poikala@apteekit.net

HANKASALMI / kesätyö
Hankasalmen apteekki hakee mukavaan joukkoonsa reipasta, palvelualtista 
farmaseuttia/ farmaseutin oikeudet omaavaa opiskelijaa 2.6.–1.8.2014 (tai 
sopimuksen mukaan). Hankasalmelta on Kuopioon 106 km ja Jyväskylään 
54 km. Apteekkimme on avoinna ma 9 –19, ti-pe 9 –17 ja la 9 –15. Olemme 
Salix-suoratoimitusapteekki. 

Otathan yhteyttä: apteekkari leena risto puh. 040-5207850 leena.risto@
apteekit.net tai prov. meeri Hytönen puh. 014-841455 meeri.hytonen@ 
apteekit.net. Hankasalmen apteekki, Keskustie 35, 41520 Hankasalmi 
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tÄSSÄ nUMEROSSa
HOLLOLA / kesätyö

Hollolan apteekki: Haemme mukavaan joukkoomme reipasta ja asiakas-
palveluhenkistä farmaseuttia tai farmaseutin oikeudet omaavaa provii-
soriopiskelijaa kesälomasijaiseksi Hollolan apteekkiin. Käytössämme on 
Salix-järjestelmä, ajanmukaiset työvälineet ja uudistetut avarat apteekki-
tilat. 

Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä ja kysy lisää: apteekkari Tapio 
Rytilä tai proviisori Heli Kekki puh. (03) 878 610 tai apteekki.hollola@
apteekit.net.

HONKAJOKI /  
kesätyö
Honkajoelle haetaan kesälomittajaksi 
farmaseuttia tai proviisoria. Tarjolla 
hyvä työkokemus sivuapteekin hoitajana. 
Viikonloput vapaat. 

Kysy lisää: apteekkari Jouni malin  
0400 -325 818 tai jouni.malin@netikka.fi

HELSINKI / äitiyslomasijaisuus  
ja kesätyö
munkki Apteekki etsii tiimiinsä farmaseuttia tai kesällä farmaseutiksi 
valmistuvaa opiskelijaa äitiyslomasijaiseksi. Työt alkaisivat 1.3. tai 
sopimuksen mukaan määräaikaisena ainakin 31.1.2015 saakka. 

Lisäksi haemme kesätyöntekijäksi opiskelijaa, jolla on oppilaan  
oikeudet. 

Jos kiinnostuit, lisätietoja antavat proviisorit Hanna Heikkilä tai Ari 
Sojakka / apteekkari Veikko tuderman p. 09-5656 010, sähköpostit 
muotoa etunimi.sukunimi@munkkiapteekki.fi

HEINÄVESI / kesätyö
Heinäveden apteekki: opiskelija farmaseutin oikeuksin, tervetuloa 
kesätöihin Heinäveden apteekkiin. Heinävesi on kesäasukkaiden ja 
matkailijoiden suosima paikkakunta reilun tunnin ajomatkan päässä 
Kuopiosta. Apteekkimme on auki arkisin klo 9 –17 ja lauantaisin klo 
9 –14. Käytämme MAXX-apteekkiohjelmistoa ja Consis varastorobot-
tia.  Avustamme asunnon hankinnassa! Työaika sovittavissa jousta-
vasti ja vapaapäivätoiveet huomioidaan. 

Ota yhteyttä, kysele lisää ja sovi tapaaminen: Apteekkari tiina ikähei-
mo 050-362 2966 tai proviisori riikka Järvenpää 0440-561 641.

hEinÄVESi – hELSinki – hOnkaJOki
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hÄMEEnkyRö – ii – iiSaLMi – ikaaLinEn – JOEnSUU

HÄMEENKYRÖ /  
vakituinen työsuhde
Hämeenkyrön apteekki hakee farmaseuttia 
1.6.2014 lähtien tai sopimuksen mukaan. Käy-
tössä Maxx ja apteekkiverkko. Avoinna ma-pe 
9 –18 ja la 9 –15. Matkaa Tampereelta 35 km. 

Tiedustelut/hakemukset 040-567 5605  
erja.eronen@apteekit.net

IISALMI / kesätyö
Tule kesätöihin Iisalmeen. iisalmen 1. apteekki hakee 
kahta (2) reipasta farmaseuttia tai farmaseutin oikeudet 
omaavaa opiskelijaa töihin kesän ajaksi toukokuun puo-
lestavälistä syyskuun loppuun tai sopimuksen mukaan. 

Ota yhteyttä apt. Harri Sormunen puh. 040 869 9765,  
harri.sormunen@apteekit.net tai proviisorit  
puh. 017 813 198. www.iisalmenapteekki.fi

IKAALINEN / kesätyö  
ja pidempi työsuhde
ikaalisten apteekissa on tarjolla kesätöitä farma-
seutille kesä-elokuussa 2014. Voit olla koko kesän  
tai sinulle sopivat jaksot.  
Valmistuvalle farmaseutille voimme tarjota myös  
pidempää työsuhdetta mukavassa työporukas- 
samme. 

Ota yhteyttä: apt. Annamari Hakala 040 5100933  
tai annamari.hakala@apteekit.net

II / kesätyö
iin apteekki: Farmaseutin kesälomasijai-
suus Iin apteekissa ajalle 1.6  –31.8.2014. 
Käytössämme on SALIX-apteekkijärjes-
telmä. 

Yhteydenotot:  
pirkko.kilponen@apteekit.net

JOENSUU / kesätyö  
ja sijaisuuksia 
Joensuun 5. Vaara-karjalan apteekki hakee 
farmaseuttia/farmaseutin oikeudet omaavaa 
henkilöa kesätöihin kesä-elokuuksi. Mahdollisuus 
myös lyhempiin pätkiin ja talvilomasijaisuuksiin. 
Kimppakyyti mahdollisuus Joensuun keskustasta 
ja asunnon hankinnassakin avustetaan.

Ota yhteyttä niin sovitaan tarkemmin!

eero Suihko, Vaara-Karjalan apteekki, Lähdetie 1, 
82730 Tuupovaara, puh: 0440 700 223 
eero.suihko@apteekit.net
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KOTKA / kesätyö
Tule kesäksi töihin Kotkaan! kotkan ii uusi Apteekki hakee 
sekä farmaseuttia, että teknistä työntekijää töihin kesän 
ajaksi. Apteekkimme sijaitsee Kotkan keskustassa, kauppa-
keskus Pasaatissa. 

Ota yhteyttä! Apteekkari risto laine, p. 040 -738 9232

KESÄLAHTI /  
töitä loma-aikoina
Hei sinä farmaseutti tai farmaseutin oikeudet omaava 
opiskelija, tule täydentämään reipasta joukkoamme Kesä-
lahdelle! Töitä olisi tarjolla henkilökunnan loma-aikoina. 
Meillä on käytössä Salix- ja Procuro-ohjelmat. 

Kysele lisää apteekkari Sari Halko gsm 050-566 9042 tai  
sari.halko@apteekit.net

KESTILÄ / kesätyö ja 
pidempi työsuhde
Siikalatvan 3. kestilän apteekissa farma-
seutille töitä tarjolla kesäksi ja mahdollisesti 
pidempäänkin. Käytössämme on Salix-järjes-
telmä. Apteekkimme on avoinna ma-pe 9 –17.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: apteekkari teija 
uusitalo, puh. 08-812 2346 tai teija.uusita-
lo@apteekit.net

KUUSAMO / kesätyö
Tule kesäksi mukavaan ja rentoon poruk-
kaan Kuusamoon!  kuusamon i apteekissa 
kesätöitä opiskelijalle, jolla on ammattikort-
ti. Meillä on käytössä Maxx-järjestelmä ja 
Consis-varastoautomaatti. Apteekkimme on 
moderni ns. kauppakeskusapteekki, jolla on 
vaihteleva asiakaskunta kuusamolaisista ul-
komaalaisiin turisteihin, kielitaitoa tarvitaan. 
Tutustu kotisivuihimme www.kuusamonap-
teekki.fi  ja soittele!

Terveisin apteekkari Arja (arja.karjalainen@
apteekit.net) tai proviisori marjo (marjo.ala-
talo@apteekit.net) puh. 08-852 2111.

kaURiaLa – kEStiLÄ – kESÄLahti – kOtka – kUUSaMO

KAURIALA /  
koko- ja osa-aikaisia  
työsuhteita 

kaurialan apteekki Hämeenlinnassa muuttaa 
lokakuussa 2014 uuteen valmistuvaan kauppa-
keskukseen. Aukioloaikamme pitenee ja asia-
kaskunta laajenee. Toimintamme kasvaessa 
tarvitsemme joukkoomme lisää reippaita farma- 
seutteja kokoaikaisiin ja/tai osa-aikaisiin työsuh-
teisiin. Apteekissa on käytössä MAXX-apteekki-
järjestelmä ja lääkerobotti.  

Jos haluat olla mukana uudistuvan apteekin  
hulinoissa, ota yhteyttä: apteekkari nina roni-
mus p. 03 682 4400; nina.ronimus@apteekit.net
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LAPINJÄRVI – LAPPTRÄSK / pitkä sijaisuus ja kesätyö

LAHTI / kesätyö
Farmaseutiksi kesäksi launeen apteekkiin! Haemme mukavaan  
joukkoomme reipasta ja asiakaspalveluhenkistä farmaseuttia tai  
farmaseutin oikeudet omaavaa proviisoriopiskelijaa kesälomasijai-
seksi Lahteen, Launeen apteekkiin. Käytössämme on Maxx-apteekki - 
järjestelmä. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Yhteydenottoasi odotellen, apteekkari taru pietiläinen  
puh. 040 -733 9673

KÄRKÖLÄ / kesätyö ja keikkoja

kÄRköLÄ – Lahti – LapinJÄRVi–LapptRÄSk

tArVitSetko rAHAA? Kiinnostaako kesätyö 
rauhallisessa maalaisapteekissa, jossa jokai-
sen asiakkaan palvelemiseen on aikaa? Terve- 
tuloa töihin kärkölän apteekkiin! Etsimme  
farmaseuttia tai farmasian oppilasta töihin 
koko kesäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Meillä on 
tarjolla satunnaisia keikkatöitä muulloinkin.

Toivomme sinulta reipasta, positiivista asennet-
ta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja huumorintajua. 
Pienessä apteekissa pääset tutustumaan moni-
puolisesti apteekin työtehtäviin. Käytössämme 
on Salix-ohjelma. Mukavaan työporukkaamme 

on helppo tulla mukaan. Apteekkimme sijaitsee 
Järvelässä Lahti–Riihimäki radan vieressä, joten 
pääset paikalle helposti junalla. Autamme tarvit-
taessa myös asunnon hankinnassa.

Olemme avoinna arkisin 9 –17 ja la 9 –14. Halu- 
tessasi voit tehdä lyhyempää päivää tai olla  
töissä vain osan viikkoa. Työt voit aloittaa touko–
kesäkuussa tai sopimuksen mukaan. 

Kysy lisätietoja apteekkari liisa karhulta  
puh. (03) 765 1235 tai liisa.karhu@salnet.fi.  
Odotamme yhteydenottoasi!

lapinjärven apteekki hakee sijaista ajalle 1.6.2014  –  
n. 31.8.2016, kun toinenkin farmaseuteistamme jää äitiys-
lomalle. Farmaseutti, proviisori tai farmaseutin oikeudet 
omaava proviisoriopiskelija, tervetuloa rentoon ja iloi-
seen työporukkaamme! Lapinjärvi on kaksikielinen pieni 
kunta Itä-Uudellamaalla. Viihtyisä ja kotoisa apteekki si-
jaitsee kirkonkylän keskustassa. Apteekki on arkisin auki 
klo 9 –17 ja viikonloppuisin suljettu. Apteekkijärjestel-
mämme on MAXX. Myös asunto järjestyy apteekin puoles-
ta; 150 vuotta vanhan, hirsisen apteekkitalon yläkerrassa 
on idyllinen yksiö tupakeittiöllä. 

Haemme myös kesätyöntekijää 1.6.–31.8.2014. Jos olet 
toisen tai kolmannen vuoden farmaseuttiopiskelija tai 
proviisoriopiskelija ja sinulla on varmennekortti eResep-
tien kirjoittamiseen, ota yhteyttä. 

Yhteydenotot apteekkari Jussi kalsta, puhelin  
040 757 6224 ja sähköposti jussi.kalsta(at)apteekit.net.

lappträsk apotek söker vikarie för tiden 1.6.2014 –  
ca. 31.8.2016 då även vår andra farmaceut blir på moder-
skapsledighet. Kom och jobba hos oss! Vi söker en farma-
ceut, provisor eller en provisorstuderande som är far-
maceut. Lappträsk är en liten tvåspråkig kommun i östra 
Nyland. Det hemtrevliga apoteket ligger i centrum av kyrk-
byn och håller öppet vardagar kl 9 –17. På veckosluten är 
apoteket stängt. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö och 
glada arbetskompisar. Vi har MAXX-apotekssystem. Vi kan 
också erbjuda en idyllisk och nyrenoverad enrumsbostad 
på apotekets övre våning. 

Vi söker också sommarvikarie för tiden 1.6. –31.8.2014. Ta 
kontakt om du är andra eller tredje årets farmaceutstude-
rande eller provisorstuderande, och du har certifikatkort 
som behövs för skrivande av eRecept.

Ring eller mejla apotekaren Jussi kalsta,  
tel. 040 757 6224, jussi.kalsta (at)apteekit.net
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MERIKARVIA / kesätyö
Kesätöitä tarjolla Merikarvialla! merikarvian apteekki hakee farmaseuttia, proviisoria 
tai proviisoriopiskelijaa kesätöihin sopimuksen mukaan touko-elokuun ajaksi. Meri-
karvia on vireä merenrantakunta Länsi-Suomessa, lähellä Poria ja Kristiinankaupunkia.  
Merikarvialla on 100 aurinkoista päivää enemmän kuin muualla sekä  kaunis ja karu 
Ouran saaristo.  Apteekkimme on avoinna ma-pe 9 –17 ja la 9 –13.  Käytössämme on 
Salix- ja Procuro-ohjelmat. Täällä sinua odottaa hyvä työilmapiiri ja mukavat asiakkaat.  
Autamme asunnon etsinnässä.  

Yhteydenotot apteekkari Anne kosma puh. 050 424 1119 anne.kosma@apteekit.net

LIMINKA / kesätyö
limingan apteekki/tyrnävän sivuapteekki: Sinä, farmaseutin tai oppi-
laan oikeudet omaava, tule kesätöihin Limingan apteekkiin / Tyrnävän 
sivuapteekkiin kesäksi 2014. Olemme Salix-apteekki n. 25 km Oulusta 
etelään. 

Yhteydenotot apt. riikka Haverinen, riikka.haverinen@apteekit.net,  
p. 08-381677

LAUKAA / kesätyö
tule kesäfarmaseutiksi laukaan Apteek-
kiin! Laukaa on kaunis pitäjä lähellä Jyväs-
kylä-cityä. Apteekkimme on avoinna ma–pe 
9 –19, la 9 –15 ja su 11–15. Kuulumme Avain - 
apteekit-ketjuun ja käytössämme on Salix, 
Procuro ja Presto introineen. Tervetuloa  
työskentelemään joustavaan, iloiseen työil-
mapiiriin mukavien asiakkaiden pariin!  
Työt voi aloittaa sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut: apteekkari pirkko nissinen  
040-583 8485 tai proviisorit marianne tai 
Satu 014-831 044.

LEVI / vakituinen  
työsuhde
Valmistuva farmaseutti! Repäise ja muuta 
Leville, loistavien harrastusmahdollisuuksien 
äärelle! Etsimme vakituiseen työsuhteeseen rei-
pasta farmaseuttia, joka nauttii vaihtelevasta ja 
kansainvälisestäkin asiakaspalvelutyöstä Levin 
ja Kittilän apteekeissa. Tarjoamme mukavan 
työyhteisön ja hyvät koulutusmahdollisuudet 
ammattitaitosi kehittämiseksi. Myös kulttuuri- 
setelit ovat ilonasi. Avustamme asunnon  
hankinnassa. 

Kysy ihmeessä lisää! Apteekkari minna loukusa 
040 758 8059, minna.loukusa@apteekit.net, 
www.kittilanapteekki.fi

LaUkaa – LEVi – LiMinka – MERikaRVia
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NURMIJÄRVI / ilta- ja tuntitöitä,  
harjoittelupaikkoja
nurmijärven 1. Seitsemän veljeksen apteekki tarjoaa mahdollisuuksien mukaan 
harjoittelupaikkoja farmasian oppilaille sekä ilta- ja tuntitöitä farmaseuteille 
tai farmaseutin oikeudet omaaville proviisoriopiskelijoille. Vakinaista paik-
kaa meillä ei valitettavasti ole tällä hetkellä auki. Olemme moderni ja viihtyisä, 
ISO-laatusertifioitu apteekki, jossa on hyvä työilmapiiri ja mahtava henkilökunta. 
Apteekkimme on avoinna arkisin 8.30 –20, lauantaisin 9 –15 ja pyhinä 11–15. Käy-
tössämme on Salix-järjestelmä, ProCuro, Presto, IMS-laadunhallintajärjestelmä 
sekä varastorobotti. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ja kysy lisää! Proviisorit 
mari toiviainen tai Anniina pertovaara puh. (09) 250 4085, seitsemanveljesta@
apteekit.net. 

MIKKELI / vakituinen työsuhde
Meillä Graanin apteekissa on tarjolla vakituinen työsuhde reippaalle ja 
asiakaspalveluhenkiselle farmaseutille vaikkapa heti! Olemme vilkas 
kauppakeskusapteekki loistavalla paikalla leppoisine asiakkaineen.  
Meillä on moderni ilme ja kouluttautumaan kannustava ilmapiiri.  
Tervetuloa Mikkeliin! 

Yhteydenotot: ritva.pohjalainen@apteekit.net tai 015 361 177.

MikkELi – nURMiJÄRVi – MÄnttÄ-ViLppULa

MÄNTTÄ-VILPPULA / vakituinen  
ja määräaikainen työsuhde
Mänttä-Vilppulan 1. apteekissa, mäntän apteekissa on avoinna kaksi farmaseutin 
paikkaa, joista toinen määräaikainen (opintovapaan sijaisuus). Aloitukset sopimuk-
sen mukaan, toinen mielellään kevään aikana ja toinen esimerkiksi elo-syyskuulla. 
Myös keväällä valmistuva farmaseutti otetaan huomioon. Meihin voit tutustua tar-
kemmin osoitteessa www.mantanapteekki.fi. Lisätietoja saat apteekkari marja leh-
toselta marja.lehtonen@apteekit.net tai puhelimitse 03-4747 326 (työ). Sähköpos-
titse voit laittaa tietoja itsestäsi myös muina aikoina, otamme yhteyttä, mikäli meillä 
ilmenee lisätyövoiman tarvetta. 
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PERÄSEINÄJOKI / kesätyö ja 
osa- tai kokoaikainen työ
peräseinäjoen apteekki (Seinäjoen 4. apteekki) hakee farma- 
seuttia tai farmaseutin oikeudet omaavaa proviisoriopiskeli-
jaa kesätöihin. Työtä on mahdollista jatkaa syksyllä joko osa- 
tai kokoaikaisena eläkkeelle siirtyvän farmaseuttimme seuraa-
jana. Apteekkimme on avoinna arkisin klo 9 –17 ja lauantaisin 
klo 9 –13. Tule tutustumaan leppoisaan maalaismaisemaan ja 
mukaviin työkavereihin! 

Kysy lisää ja ota yhteyttä: apteekkari Helena keski-Hynnilä, 
puh. 050 378 1999 tai helena.keski-hynnila@apteekit.net

NYKARLEBY – UUSIKAARLEPYY /  
sommarvikarie, kesätyö

POLVIJÄRVI /  
kesätyö
polvijärven apteekissa avoinna kesä- 
sijaisuus farmaseutille tai farmaseutin 
oikeudet omaavalle proviisoriopiskelijalle. 
Toukokuun alusta syyskuun loppuun tai 
mikä tahansa ajanjakso siltä väliltä. 

Ota yhteyttä! p. 050 320 7823 tai eija.karvi-
nen@apteekit.net

nykarleby apotek söker tjänstvillig farmaceut 
eller provisorstuderande med farmaceutisk 
rättighet som sommarvikarie juni-augusti (kor-
tare tid kan diskuteras). Vi är ett modernt apotek 
med Consis lagerrobot. Apoteket har Salix apo-
teksprogram och vi är öppet vardagar 9 –18 och 
på lördag 9 –15.  
Välkommen att jobba med trevliga arbetskam-
rater! 

Tag gärna kontakt: apotekare mervi Björn  
tel. 050 577 3433 o. 06 -722 0009 eller  
mervi.bjorn@apteekit.net. 
 

uudenkaarlepyyn apteekki etsii palveluhenkistä farma - 
seuttia tai farmaseutin oikeudet omaavaa proviisori-
opiskelijaa kesälomasijaiseksi kesä-elokuuksi (lyhyem-
pikin aika mahdollinen). Meillä on moderni ja avara 
apteekki, jossa on käytössä Consis-varastoautomaatti. 
Apteekkijärjestelmä on Salix. Apteekki on avoinna ar-
kisin 9 –18 ja lauantaisin 9 –15. Asiakkaat ovat pääosin 
ruotsinkielisiä, joten hyvä ruotsinkielen taito on eduksi. 
Tule työskentelemään mukavaan työporukkaamme! 

Ota yhteyttä: apteekkari mervi Björn  
puh. 050 577 3433 ja 06 -722 0009 tai mervi.bjorn@ 
apteekit.net.

nykaRLEBy–UUSikaaRELpyy – ORiVESi – pERÄSEinÄJOki – pOLViJÄRVi

ORIVESI / pidempi työsuhde, kesätyö
orivedellä kesätöitä ja pidempi työsuhde. 
Oletko sinä oma-aloitteinen, reippaasti työhön 
tarttuva, asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyö-
kykyinen? Jos olet, puolen tunnin ajomatkan 
päässä Tampereelta, Orivedellä, sinulle on 
tarjolla kesätyötä farmaseuttina Oriveden 
apteekissa. Apteekkimme toimii Alkon ja 
S-marketin yhteydessä, uudehkoissa tiloissa. 
Olemme suoratoimitusapteekki, käytössämme 
ovat Salix-järjestelmä ja Apteekkiverkko ja 
kuulumme YTA-apteekkiketjuun.  

Työsuhde-edut ovat hyvät. Työn voit aloittaa 
vaikkapa heti toukokuun alussa tai sopi-
muksen mukaan ja työskennellä kesän tai 
pidempään. Tarvittaessa autamme asunnon 
etsinnässä. 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi puheli-
mitse ja vastaanotamme työhakemuksesi pro-
viisorimme sähköpostiin: Proviisori iida Svärd 
(iida.svard@apteekit.net) puh. 03 -357 6800 
tai 044 - 064 3260.
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pORi – pORVOO – pöytyÄ – RantaSaLMi

RANTASALMI / kesätyö
Kesätöihin rantasalmelle – aktiiviseen kesäkuntaan! Tarjoamme kesätöitä farmaseutille/
farmaseutin oikeudet omaavalle opiskelijalle.  Kuopioon matkaa 117 km, Savonlinnaan 
vajaat 50 km. Työt voi aloittaa touko- tai kesäkuun alusta, jatkuen 15.8. saakka (tai sopimuk-
sen mukaan). Asunto järjestetään tarvittaessa. Apteekkimme on MAXX-suoratoimitusap-
teekki.  Aukioloajat: arkisin 9 –17, lauantaisin 9 –13, sunnuntaisin suljettu.

Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä ja kysy lisää: tuleva apteekkari leena laitinen  
(050 919 6290) tai proviisori marja Huupponen (0400 338 884).

PORVOO / kesätyö ja  
osa-aikatyö
Haemme farmaseuttia tai farmaseutin oikeudet omaa-
vaa proviisoriopiskelijaa kesätöihin porvoon kevät - 
kummun apteekkiin. Lähiöapteekkimme sijaitsee Ke-
vätkummun ostoskeskuksessa, jonne on esimerkiksi 
Helsingistä hyvät kulkuyhteydet. Tarjoamme joustavan 
ja lämminhenkisen 10 hengen työyhteisön ja mukavan 
asiakaskunnan. 

Meillä on käytössä MAXX-apteekkiohjelma ja apteekkim-
me on avoinna arkisin klo 8 –20 ja lauantaisin klo 9 –16. 
Arvostamme asiakaspalvelulähtöisyyttä, oma-aloittei-
suutta ja ahkeruutta. Tarjoamme myös ilta- ja lauantai-
töitä jo keväästä lähtien.  

Tiedustelut: apteekkari rauni kajaani tai proviisori rita  
Heinonen puh. 019 - 661 5600 tai s-postilla kevatkum-
mun_apteekki.porvoo@apteekit.net

PÖYTYÄ / kesätyö
pöytyän kyrön apteekissa kesätyöpaikka sopimuk-
sen mukaan 2–3 kuukaudeksi opiskelijalle, jolla 
on farmaseutin oikeudet. Apteekki sijaitsee ysitien 
varrella n. 40 km Turusta Loimaan suuntaan.  
Käytämme Maxx-järjestelmää. Tervetuloa mukavaan 
työyhteisöömme vireään maaseutuapteekkiin. 

Yhteydenotot: apteekkari eija mäkipää,  
puh. 02 486 2045 tai sähköpostitse eija.makipaa@
pp.inet.fi

PORI / vakituisia  
työsuhteita
porin puisto Apteekki muuttaa syksyllä Puuvillan 
ostoskeskukseen. Tässä vaiheessa tarvitsemme  
lisää farmaseuttista henkilökuntaa. 

Jos sinua kiinnostaa työskennellä uudessa moder-
nissa apteekissa Porin keskustassa, ota yhteyttä 
apteekkari Satu lambertiin satu.lambert@apteekit.
net, puh 02-633 2313 tai proviisori kati Holopaiseen 
puh. 02-633 3304.
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TAIVASSALO / pitkä sijaisuus
taivassalon apteekkiin haetaan toukokuun alusta alkaen proviisoria tai 
farmaseuttia äitiyslomasijaiseksi. Jos innostut pienen maaseutuapteekin 
tunnelmasta, lyhyistä aukioloajoista (9 –17, la 10 –14), tiiviistä työporukas-
ta, hyvin toimivasta uusitusta apteekista (Salix) ja ystävällistä asiakkaista,  
olet tervetullut meille. Hakemukset osoitteeseen info@taivassalon- 
apteekki.fi . 

Soita ja kysy lisää apteekkarilta (Sirkku Alaranta) tai proviisorilta (Saara 
Heininen) p. 02-878 175.

SIMO / kesätyö
Huomio farmaseutti. Tule kesälomasijaiseksi 
Perämeren rannikolle Simon apteekkiin ja 
kuivaniemen sivuapteekkiin 1.6.–30.8.2014 
tai sopimuksen mukaan.  Simo on 25 km Ke-
mistä etelään. Meillä on moderni pieni maalai-
sapteekki, mukavat asiakkaat ja henkilökunta. 
Työtahti ei pinnaa kiristä, joten meillä ehdit 
perehtymään kaikkiin apteekin töihin, myös 
annosjakeluun ja lääkkeenvalmistukseen. 
Moccamasterilla piristetään päivää ja välillä 
herkutellaan suklaalla. Siinä ohessa voit kerä-
tä kokeneilta kollegoilta sitä kuuluisaa hiljaista 
tietoa. Täällä on valmiiksi kalustettu ja varus-
tettu asunto tarvittaessa käyttöösi.  

Meillä pärjää ujompikin, eikä ole pakko olla 
reipas – ihan tavallinen riittää. Apteekinhoitoa 
voi saada kokemuksen mukaan. 

Tiedustelut ja palkkatoiveet apteekkari Heikki 
pennanen heikki.pennanen@apteekit.net tai 
puh 040 762 3775

RUOVESI  / kesätyö
ruoveden apteekissa kesätöitä tarjolla proviisorille, farma- 
seutille tai farmaseutin oikeudet omaavalle opiskelijalle 
kesä-heinäkuun ajaksi. Meillä on valoisat remontoidut tilat 
ja käytössä MAXX-ohjelma. Kuulumme YTA-apteekkiketjuun. 
Apteekkimme on avoinna ma-pe 9 –18 ja la 9 –14. Ruovesi  
on vilkas kesäpaikkakunta Pirkanmaalla. Etäisyys Tampe-
reelle on noin 70 km sekä Virroille ja Orivedelle noin 40 km. 

Yhteydenotot apteekkari tarja kopra p. 03 476 3362 tai  
040 534 2672 tai tarja.kopra@apteekit.net

SYSMÄ / kesätyö
Kesäksi Päijänteen Helmeen! Farmaseutille tai oikeu-
det omaavalle proviisoriopiskelijalle tarjolla kesätöitä 
pienellä mutta vireällä mökkipaikkakunnalla Päijänteen 
itärannalla. Sysmässä sinua odottavat mukava työporukka 
ja hyväntuuliset asiakkaat. Tarjoamme käyttöösi asunnon, 
työpaikkaruokailun sekä keltaisen Jopon! Mahdollisuus 
myös kesäisiin kulttuuririentoihin. Olemme avoinna ark. 
8.30  –17 ja la 9 –14. Töitä tarjolla touko-syyskuun väliselle 
ajalle, sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot Apteekkari liisa eskelinen, 0400 460 890,  
liisa.eskelinen@apteekit.net ja Proviisori Heta Salo, 
*heta.salo@sysmanapteekki.fi.

RUOVESi – SiMO – SySMÄ – taiVaSSaLO
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ULVILA / vakituinen  
työsuhde ja kesätöitä
ulvilan apteekki hakee farmaseuttia vakituiseen työsuhteeseen. 
Haemme myös kesätyöntekijöitä, joilla farmaseutin oikeudet.  
Apteekkimme sijaitsee Ulvilassa kauppakeskus Hansassa. Porin 
keskustaan on matkaa 7 km. Apteekin kalusteet on uusittu keväällä 
2013, käytössämme on MAXX-järjestelmä ja kuulumme Avainap-
teekki-ketjuun.  Palvelemme asiakkaita arkisin klo 9 –19 ja lauan-
taisin 9 –15.

Lisätietoja tehtävästä antaa proviisori mari ranta  02-538 8196 tai 
apteekkari Veli-matti lehtola 040 -845 2005.

TURKU–ÅBO / keikkatöitä, inhoppare

TURENKI / kesätyö
turengin apteekissa kesätyöpaikka farmaseutille kesällä 2014 sopimuksen mukaan, osin 
työskentelyä myös rengon sivuapteekissa, jossa pääset tutustumaan uuteen pd3-apteek-
kijärjestelmäänkin.  
 
Turengin apteekki on avoinna arkisin 9 –19, lauantaisin 9 –15, Rengon apteekki arkisin 
9 –17. Olet tervetullut työskentelemään kanssamme Vihreän ristin apteekkiin, jossa asian-
tunteva, luotettava ja ystävällinen asiakaspalvelu ovat toimintaamme ohjaavia tekijöitä.  
 
Kysy lisää riitta.andersin@turenginapteekki.fi, puh. 03-688 2204 tai 040 736 3913

tUREnki – tURkU–ÅBO – ULViLa

turun tuomiokirkkoapteekki hakee joukkoon-
sa toimeliaita ”keikkalaisia”. Apteekin muutta-
essa ja aukioloaikojen pidentyessä tarvitsem-
me jatkuvasti ilta- ja viikonlopputyöntekijöitä. 
Toukokuusta lähtien tulemme toimimaan aivan 
uusissa Apteekki-brändin tilakonseptin mukai-
sesti sisustetuissa tiloissa Hansatorin laidalla. 
Apteekissamme on käytössä MAXX- järjestel-
mä. Sinulta toivomme reipasta asiakaspalve-
luhenkistä asennetta ja kiitettävää suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielentaitoa. 

Lisätietoja saat puhelinnumerosta:  
02 279 1200 apteekkari Siv eriksson,  
siv.eriksson@turuntuomiokirkkoapteekki.fi 
tai johtava farmaseutti pauliina olin,  
pauliina.olin@gmail.com

Åbo Domkyrkoapotek söker nya driftiga inhoppare. 
Då apoteket flyttar, kommer öppethållningstiderna 
att utvidgas och vi kommer att ha ett ständigt behov 
av kvälls- och veckoslutspersonal. Från och med maj 
kommer vi att fungera i alldeles nya utrymmen vid 
Hansatorget,  inredda enligt det nya Apoteksbrand  
konceptet. Vi använder oss av MAXX-apotekssystemet. 

Av dig förväntar vi oss ett glatt och serviceinriktat 
grepp, du har även utmärkta kunskaper i finska,  
svenska och engelska.

Tillägsinformation fås på telefonnummer:  
02 279 1200 av apotekare Siv eriksson,   
siv.eriksson@turuntuomiokirkkoapteekki.fi  
eller ledande farmaceut pauliina olin,   
pauliina.olin@gmail.com
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YLIKIIMINKI / vakituinen työsuhde
Ylikiimingin apteekissa haemme reipasta, asiakaspalveluhenkistä farma-
seuttia vakituiseen työsuhteeseen. Jos pidät maalaisapteekin tunnelmasta 
suuren kaupungin kupeessa, viihtyisit varmasti meillä. Työnkuva on moni-
puolinen, sillä olemme pieni apteekki, jossa tehdään monipuolisesti erilaisia 
töitä. Soita, kysy lisää ja tule tutustumaan meihin! 
 
Yhteystietomme: Ylikiimingin apteekki, Harjutie 10  91300 Ylikiiminki, apteek-
kari Ahri Hirvonen p. 08 817 7221 (050 361 9656 iltaisin), ahri.hirvonen@
apteekit.net,

VANTAA / kesätöitä
Vantaanportin apteekki hakee reippaita ja asiakaspalvelu- ja myyntihenkisiä 
farmaseutteja tai proviisoreja kesätöihin. Apteekkimme sijaitsee kauppa-
keskus Jumbossa ja on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Olemme avoinna 
kauppakeskus Jumbon aukioloaikoina ark. 8 –21, la 9 –18 ja su 12 –18. Meillä 
on käytössä Maxx-apteekkijärjestelmä. Liity rentoon ja nuorekkaaseen työpo-
rukkaamme ja otathan yhteyttä! Tarvittaessa autamme asuntojärjestelyissä. 

Lisätietoja: proviisori Johanna kolehmainen p. 09-7743 780,  
vantaanportin.apteekki@apteekit.net

VAASA–VASA / kesätyö, sommarvikarie
Tervetuloa Vaasaan – Suomen aurinkoisin kesätyökaupunki kutsuu sinua! Vaasan 
Vanha Apteekki tarjoaa nuorekkaan kesätyöpaikan farmasian opiskelijoille. Vaasa 
on sopivan kokoinen nuorekas yliopistokaupunki, missä polkaiset työsuhdefillarilla 
nopeasti vaikka STRÖMSÖn uimarannalle ennen tai jälkeen työpäivän. Työtehtävissäsi 
asiakaspalvelussa voit myös kokea ammatillisen kielikylvyn kouluruotsin pohjalta, mi-
käli et satu olemaan ruotsinkielinen.  Icke hätä! Palvelemme päivittäin asiakkaitamme 
suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tarjoamme joustavat työajat mukavien työkave-
rien opastavassa parissa. 

Du är varmt välkommen till soliga Vasa! Kontakta mej snarast möjligt per telefon eller 
e-post och berätta om dej och dina framtidsplaner.

Jos olet iloinen, palveluhenkinen tulevaisuuden apteekkiammattilainen, ota pikaisesti 
yhteyttä Anja-apteekkariin puh. 050 –355 95 17 tai anja.borgmastars@apteekit.net ja 
kerro itsestäsi ja tulevaisuudensuunnitelmistasi. 

VaaSa – Vantaa – yLikiiMinki
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yLöJÄRVi – ypÄJÄ – MikkELi

Harjoittelupaikkoja farmasian 
opiskelijoille / MIKKELI 
Apteekki Stella mikkelissä ottaa vuosittain oppilaita suorittamaan far-
masian opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Meille voi hakea opiskelijat 
kaikista kolmesta opiskeluyksiköstä (Helsinki, Kuopio, Åbo). Apteekki on 
valittu vuoden opetusapteekiksi vuonna 2007 (silloin nimellä Mikkelin 
Otso apteekki). Olemme jatkuvasti pyrkineet kehittämään harjoittelujak-
soa mahdollisimman antoisaksi sekä oppilaalle että apteekille. Jos haluat 
tulevan harjoittelujaksosi olevan muutakin kuin olla kassalla ”särkylää-
ketykkinä”, ota yhteyttä niin katsotaan onko meillä vielä avointa paikkaa 
tarjolla siihen ajankohtaan! www.apteekkistella.fi

www.facebook.com/apteekkistella

YPÄJÄ / kesätyö
Ypäjän apteekki etsii kesä-elokuun ajaksi farmaseuttia tai farmaseutin 
oikeudet omaavaa kesätyöntekijää. Apteekissa SALIX. Apteekki on  
avoinna ma-pe 9 –17 ja la 9 –13.  Ypäjä sijaitsee 25 km päässä Forssasta, 
75 km Hämeenlinnasta ja noin 75 km päässä Turusta.  Asunnon hankin-
nassa avustetaan. 

Kysy lisää apteekkari ira Vuoksiolta p. 040 -727 5720 tai 02-767 3150.

YLÖJÄRVI / kesätyö
Ylöjärven 1. apteekki hakee farmaseuttia tai proviisoriopiskelijaa 
kesäksi töihin. Ylöjärvi on viihtyisä puutarhakaupunki ja apteekkimme 
sijaitsee aivan Tampereen rajan tuntumassa terveyskeskusta vasta-
päätä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Olemme Ylöjärven suurin ja 
vanhin apteekki, aukioloaikamme ovat ma-pe klo 8.30 –19, la klo 9 –15 
ja su klo 10 –14. Henkilökuntaetunamme on mm. työpaikkaruokailu ja 
kuulumme Hyvän Mielen apteekkeihin. Katso lisätietoja kotisivuiltam-
me www.ylojarvenapteekki.fi. Tervetuloa viihtyisään työyhteisöömme! 

Tiedustelut: Apteekkari Hanna Gylling p. 040 758 7912,  
hanna.gylling@salnet.fi

Jos sopivaa paikka löytyi, ota rohkeasti yhteyttä toivomaasi apteekkiin. 

Yhteydenottoasi odotetaan. 
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