Europharma AS er Norges ledende grossist og leverandør av legemidler til havbruksnæringen.
Selskapet har en sterk kundeportefølje langs hele kysten, og utmerker seg med et sterkt fokus
på faglig støtte og tette relasjoner med kundene. Selskapet er i tillegg etablert i Canada, USA,
Skottland og Chile. Som det største av datterselskapene i Nordly-konsernet er Europharma en
del av et bredt havbruksfokusert kompetansemiljø.
___________________________________________________________________________
Til vårt hovedlager i Bergen søker Europharma:

Farmasøyt
Erfaring viser at tradisjonelle forsendelsesmåter ikke holder kvalitetsmessige mål i forhold til
temperatursensitive produkter som vaksiner. For å oppnå en høyere grad av kvalitetssikring
på leveransene har derfor Europharma som eneste norske legemiddelleverandør bygget opp
et landsdekkende distribusjonsnettverk av biler med temperaturstyring. Det betyr at vi i dag
leverer vaksine direkte på døra hos settefiskanlegg langs hele kysten, og mottakerne kan være
sikre på at vaksinene ikke har tatt skade av verken frost eller høye sommertemperaturer
underveis.
Vårt lager er sertifisert for sikker oppbevaring av alle typer legemidler, og våre lagerrutiner er
bygget opp for å tilfredsstille industriens strengeste krav til sporing og batch-kontroll.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•

Resepthåndtering
Varehåndtering, herunder plukking, pakking og utlevering av legemidler
Delegerte oppgaver FFA
Kvalitetsrelaterte oppgaver
Andre lagerrelaterte oppgaver
Ved behov, utkjøring av legemidler

Kvalifikasjoner og egenskaper
•
•
•
•
•
•
•

Fortrinnsvis reseptar, men Master i Farmasi er også velkommen til å søke
Norsk autorisasjon som farmasøyt
Arbeide selvstendig
Strukturert, effektiv og ansvarsfull
Gode kommunikasjonsferdigheter
Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
Truckførerbevis (opplæring vil bli gitt ved behov)

Arbeidssted
Kontor- og lagerbygget befinner seg i Espehaugen 32, Blomsterdalen. Her vil du finne
lageransatte og kolleger fra Europharma fiskehelse. Dette er positive folk som sammen danner

et godt arbeidsmiljø. Det er felles kantine med andre selskaper som holder til i de samme
lokalene.

Vi tilbyr
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser.
Et meget godt arbeidsmiljø
Arbeidstid 8-16 mandag-fredag, fri hver helg.

Søknadsfrist: Snarest. Ønsket oppstart etter avtale.
For spørsmål og innsending av søknad
Kontakt avdelingsleder og FFA, Bjarte Falch
e-post: bjarte.falch@europharma.no
Mobil; 483 00 411, eller
Kvalitetsdirektør, Håvard Horn
E-post: havard.horn@nordly.no
Mobil: 93 08 26 64

