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Kysymyksiä ja vastauksia           

Satafarmalla voit työskennellä joustavasti ja vapaammin juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivalla 
tavalla.
 

MILLAISTA TYÖ SATAFARMALLA ON? 

Työvuorot määräytyvät esimerkiksi oman asuinpaikkasi, sovitun työskentelyalueesi ja sovitun 
tuntimäärän mukaisesti. Pyrimme huomioimaan toiveesi ja tarjoamaan sinulle parhaiten soveltuvia 
vuoroja. Voit itse vaikuttaa työvuorojesi määrään omalla aktiivisuudella ja joustavuudella.

MITEN TYÖVUOROT MÄÄRÄYTYVÄT?

Työvuorot ilmoitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen työvuoron alkamisajankohtaa. Valmiutta ja 
halukkuutta nopeasti tuleviin niin sanottuihin pikavuoroihin kysellään ja tarjotaan tilanteen mukaan 
erikseen.

MILLOIN SAAN TYÖVUOROT?

Kyllä pärjäät. Auto ei ole välttämätön, mutta B-ajokortti katsotaan eduksi.

PÄRJÄÄNKÖ ILMAN AUTOA?

Työmatkan pituus vaihtelee. Työ pyritään järjestämään sovitun työskentelyalueesi rajoissa/ ja 
sisällä. Pidemmälle suuntautuvista työmatkoista sovitaan erikseen. Mitä joustavammin pystyt 
liikkumaan, sitä paremmin pystymme tarjoamaan sinulle toivomiasi työvuoroja. 

KUINKA PALJON MINULLA ON TYÖMATKAA?

Kyllä, työmatkoista saa korvausta.

SAANKO TYÖMATKOISTA KORVAUSTA?
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Hyviä perusvalmiuksia farmasistin työhön. Joustavuutta, avointa asennetta ja kykyä sopeutua 
nopeasti erilaisiin työyhteisöihin.

MITÄ MINULTA ODOTETAAN? 

Pääsääntöisesti farmaseuttisia työtehtäviä, mutta sovittaessa myös myynnin ja markkinoinnin 
työtehtäviä.

MILLAISIA TYÖTEHTÄVIÄ MINULLA ON? 
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Apteekkialan säädökset ohjaavat työskentelyä apteekeissa, joten työtavat eroavat melko 
vähän toisistaan.

VAIHTELEVATKO APTEEKKIEN TYÖTAVAT PALJON KESKENÄÄN? 

Iloinen, reipas ja avoin asenne auttavat sopeutumisessa. Satafarman esimiehet ja kaikki 
satafarmalaiset ovat tukenasi uusissa tilanteissa. 

MITEN SOPEUDUN ASIAKASAPTEEKKEIHIN? 

Työtakki ja kengät, varmennekortti ja omat eväät.

MITÄ MINUN PITÄÄ OTTAA MUKAAN APTEEKKIIN?

On mahdollista, että asiakasapteekissa työskentelee kaksi Satafarmalaista. Lisäksi 
järjestämme yhteistä tekemistä, kuten kahvittelua, elokuvailtoja ja lenkkeilyä. 
Pidämme yhteyttä keskenämme ja järjestämme yhteistä toimintaa työajan ulkopuolella.

NÄENKÖ SATAFARMAN TYÖKAVEREITA JOKA PÄIVÄ?

Kannustamme uuden oppimiseen ja tuemme kouluttautumista esimerkiksi Farmasian 
Oppimiskeskuksen ja Lääkeakatemian kursseilla. Satafarma järjestää myyntityötä ja 
tarvekartoitusta tukevan “myyntiä suurella sydämellä” koulutuskokonaisuuden vuosittain.

MILLAISTA TUKEA SAAN KOULUTTAUTUMISEEN?

Saat uusia tuttavuuksia ja uusia näkökulmia. Saat vapautta, vaihtelua ja joustavuutta työarkeen. 
Opit paljon lyhyessä ajassa; ammatillinen itsevarmuus, tuotetietous ja pelisilmä kehittyy.

MITÄ HYÖTYÄ VUOKRATYÖSTÄ ON?
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