
 

 

Apotekstjänst Sverige AB är ett bolag inom Bonverkoncernen. Bonver bildades 1983 och är en av Nordens ledande 
logistikpartner. Apotekstjänst säljer en säker och kostnadseffektiv försörjning av läkemedel och sjukvårdsprodukter, inom 
öppen- och slutenvården, med hög leveransservice till sjukvårdshuvudmän via upphandling. Vi levererar dosdispenserade 
läkemedel till över 84 000 patienter samt från hösten 2019 även leverantör av tredjepartslogistik till Varuförsörjningen. 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Lidingö i Stockholm. 

Gruppchefer till Apotekstjänst på Lidingö 

Vill du jobba i Europas modernaste dosproduktion?                                                                                                                            
Har du viljan att hjälpa och trivs som bäst när ditt arbete gör livet lättare för andra?                                                                                                                                                                                                                                    
Då kan du vara den vi söker! 

Vi värdesätter dina personliga egenskaper och tror att du känner igen dig i följande beskrivning: 
Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete och bidrar till vår härliga stämning.                                                       
Du är intresserad av ett långsiktigt arbete där du som ansvarig för en grupp medarbetare utvecklas i rollen som 
GC. 
Du har viljan att medverka till att vidareutveckla Europas modernaste dosapotek. 
Arbetsplatsen präglas av en härlig stämning med mycket energi och problemlösningar. 

 
Beskrivning av befattningens ansvarsområden: 

- Ansvar för en grupp på c:a 16 medarbetare. 
- Ansvar för att leda och fördela arbete, rätt bemanning på rätt plats. 
- Ansvar för att instruktioner följs och rapportera avvikelser. 
- Medverka till att erforderlig utbildning sker av personal. 
- Medverka till att instruktioner uppdateras. 
- Medverka i dialogen med medarbetarna i din arbetsgrupp för att de ska utvecklas. 
- Medverka i dialogen med övriga gruppchefer och avdelningschefer. 

Kompetenskrav: 

 Fullgjorda gymnasiestudier. 

 Flytande svenska och engelska i både tal och skrift. 

 Meriterande med erfarenhet från Dosproduktion. 

 Meriterande med erfarenhet inom läkemedelshantering. 

 Meriterande med flerårig erfarenhet av ledarskap. 

 Goda kunskaper i Officepaketet samt gärna erfarenhet av affärssystemet Visma Business och/eller 
VMI Pharys. 

Placeringsort: Lidingö, i natursköna Gåshaga.                                                                                                                              
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. 
Välkommen med din ansökan till jobb@apotekstjanst.se märkt ”Gruppchef”. Då intervjuer och tillsättning av 

tjänsterna kommer att ske löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt dock senast 

2022-12-31.                       

                                                                                                                                                                     

Vi ser fram emot din ansökan! 
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