Pharmakon er igen i år kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser

Konference- og uddannelsescenteret Pharmakon i Hillerød er endnu engang på listen
over Danmarks Bedste Arbejdspladser®, og i år rykker Pharmakon fire pladser op på
listen
På konference- og uddannelsescenteret Pharmakon i Hillerød hilser alle kollegaer på
hinanden, alle hjælper hinanden på tværs af afdelinger, og der er en mærkbar god
stemning blandt kollegaer og kunder.
Pharmakons medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Fælles for alle
er, at de er dedikerede og stolte af deres arbejdsfelt, uanset om det er mad, økonomi,
forskning i medicinsikkerhed eller undervisning. Alle medarbejdere har fokus på at give
konferencegæster, farmakonomelever, kursister og samarbejdspartnere den bedste
”kunderejse” og oplevelse.
Den globale konsulent- og analysevirksomhed Great Place to Work® har endnu engang
kortlagt Danmarks Bedste Arbejdspladser®. Det sker på baggrund af en
medarbejderundersøgelse og en beskrivelse af virksomheden. Pharmakon ligger igen i
år på den prestigefyldte liste – og endda rykker fire pladser op i forhold til sidste år og
nu er på en flot 17. plads.
Lotte Fonnesbæk, direktør på Pharmakon, siger:
”Jeg er så stolt af at være leder af Pharmakon. Vi arbejder målrettet på, at alle
medarbejdere oplever, at de har en god arbejdsplads. Vi arbejder også målrettet for,
at alle vores kunder har en god oplevelse og vil være vores ambassadører. Er det
svært? Ja. Giver vi op? Nej!”
”Vi arbejder aktivt for at fremme en kultur, hvor det er ok at undre sig og gøre
hinanden opmærksom på, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Det betyder løbende
mange små og store forbedringer, som både er til gavn og glæde for vores kunder og
hinanden,” siger Lotte Fonnesbæk og fortsætter:
”Jeg spurgte for nylig en medarbejder, som har været her en måned, hvad hun
oplevede kendetegnede Pharmakon. Hun svarede, at hun var blevet taget utroligt godt
imod med en introduktion til hele organisationen og en grundig indføring i jobbet. På
Pharmakon oplever hun, at der er tillid til ledelsen, og alle er stolte af arbejdspladsen.
Desuden arbejder ledelsen og kollegaerne aktivt for, at alle trives, for så kan de
nemlig levere de bedste resultater,” fortæller Lotte Fonnesbæk.

I undersøgelsen svarede medarbejderne på spørgsmålet:
Er der noget unikt eller usædvanligt ved din arbejdsplads, der gør den til et rigtigt
godt sted at arbejde?
De svarede blandt andet:
•
•

•

•

•

Meget blandede faggrupper men alle bliver respekteret for det de bidrager med
til helheden. Stor videndeling.
Det unikke ved denne arbejdsplads er at selvom vi er i mange forskellige
afdelinger, og til hverdag laver mange forskellige ting, så er sammenholdet godt
og man bliver altid mødt med smil og ofte en lille snak på gangene. Derudover
føler jeg at jeg kan tale åbent med mine nærmeste kollegaer om udfordringer i
hverdagen, og det hjælper mig, til at komme frem til den bedste løsning.
Jeg synes stadig, at her er en ganske særlig Pharmakon ånd. Især når vi på
tværs af afdelinger interesserer os for hinanden og her er plads til vores
forskelligheder.
Den gode og positive stemning blandt alle kollegaer på tværs af afdelinger. Vi
betragter hinanden som ligeværdige og med respekt - uanset hvilken
jobfunktion vi udfører.
Vi passer godt på hinanden og viser oprigtig interesse for vores kollegaer. Det
smitter af på den service vi giver vores gæster. dejligt!

Fakta om Pharmakon
Pharmakon huser Farmakonomskolen, hvor alle farmakonomer i Danmark uddannes.
Dagligt er her et aktivt studiemiljø med farmakonomelever, som bor på Pharmakon i
deres kursusperioder.
Pharmakons konference- og kursusfaciliteter benyttes til mange forskellige kurser
både til dagskurser og til længerevarende kurser med overnatninger. Vi sikrer et godt
læringsmiljø og har meget høj kundetilfredshed.
Pharmakon udvikler også selv kurser og konsulentydelser målrettet life science
industrien og apoteker. Her ligger hovedfokus på kompetenceudvikling indenfor
medicinsikkerhed. Kurser og konsulentydelser afholdes både på Pharmakon og lokalt
hos kunden, uanset om det er i Fredericia eller Georgien.
Læs mere www.pharmakon.dk
Fakta om konkurrencen
Kortlægningen af Danmarks Bedste Arbejdspladser® 2018 er gennemført af den
globale konsulent- og analysevirksomhed Great Place to Work® i Danmark.
Kortlægningen består af to dele: En medarbejdertilfredshedsundersøgelse og en
beskrivelse af virksomheden. Læs mere www.greatplacetowork.dk

Kontakt Lotte Fonnesbæk for flere informationer, lf@pharmakon.dk, mobil 2626 4947

