Kursing og faglige aktiviteter
Tilbud om aktiviteter. Egne kurs for
tillitsvalgte. Dette gir deg faglig
utvikling og utvidelse av ditt nettverk.
Lønns- og arbeidsvilkår
Farmaceutene hjelper deg med å
oppnå best mulig lønn. Vi kan lese
gjennom og rådgi om arbeidsavtaler.
Medlemmene har tilgang til vår
lønnsstatistikk.

FORSIKRING (Tryg)
Billig innbo-, reise- og ulykkesforsikring
HOTELL
Rabatterte priser på overnatting hos Nordic
Choice Hotels og Thon og First Hotels
STRØM (Fjordkraft)
Strøm til innkjøpspris og fornøydgaranti
GRAVFERDSTJENESTER (Fonus)
Rabatt på flere av tjenestene
BISTAND TIL APOTEKERE via
SMB Norge
• For deg som er selvstendig apoteker
• Sterkt rabattert medlemskap

For mer informasjon, se www.farmaceutene.no/medlemsfordeler

E-post: nff@farmaceutene.no

www.farmaceutene.no

Tollbugata 35, 0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 54

www.farmatid.no
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Profitt

Kommunikasjon

Apotek

Etterutdanning – FEVU
Tilgang til vårt system for 
dokumentasjon av etter- og videre
ut
danning (FEVU). Alle medlemmer
kan enkelt dokumentere etter – og
videreutdanning, uavhengig av hvor
man arbeider og skifte av arbeids
plass.

BRILLER (Brilleland)
• God rabatt på briller/solbriller med styrke
• Rabattert synsundersøkelse og brilletilpasning

Utfordringer

Økonomi

FarmaPro
Arbeidskontrakt

BIL (Bertel O. Steen)
Rabatt på kjøp av Mercedes-Benz, Peugeot,
KIA og Smart

Lese
Lese
Lese

Lønn

Vitenskapelig tidsskrift
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift til
sendt 9 ganger i året er inkludert
i medlemskapet. Her får du faglig
påfyll og kan holde deg orientert

om hva som skjer innen feltet. (Kun
NFT-abonnement: kr 925,- inkl. p orto.)

Hektisk hverdag

Tid

Troverdighet

BANK (Danske Bank)
• Svært gunstig lånerente
• Rådgivning knyttet til livets mange faser
• Løsninger for næringsdrivende

Karrierevalg

Juridisk bistand
Gratis juridisk bistand når du trenger
det! Våre jurister er spesialisert i
arbeidsrett og kjenner farmasi

miljøet godt.

Frustrasjon

Et utvalg av øvrige medlemsfordeler:

Moro
Eksamen

Kjede

Et utvalg av Farmaceutenes medlemstilbud:

Helsepersonell

Medlemsfordeler

Dialog

STUDENT

Til alle farmasistudenter
— vi er her for deg!
Visste du at Farmaceutene er den eneste f oreningen
som jobber for farmasøytenes lønns- og arbeidsvilkår?
Hver høst tilbyr vi labfrakk til farmasi
studenter som melder seg inn i
foreningen.
Vi holder også jobbsøkerkurs for
alle studentmedlemmer på alle
studiesteder.
Som medlem får du tilbud om å delta
på faglige og sosiale arrangement i
regi av kretsen du tilhører
Som medlem kan du også søke støtte
fra våre fond og legater.

Visste du at…
Rundt 550 farmasistudenter i Norge
er medlem av
F
 armaceutene?

Bli medlem av

Farmaceutene
Profesjonsforeningen for alle farmasøyter
Som medlem får du blant annet:
• 9 utgaver av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift
• Lønnsstatistikk
• Juridisk bistand
• Jobbsøkerkurs
• Mulighet til å påvirke politikken
• Gunstig boligrente

Kun

• Rabatt på forsikring, strøm m.m.
• Faglige samlinger
• Og mye mer…

400,kr/år

Studentpris
første halvår
etter eksamen!

Innmelding:
www.farmaceutene.no/bli-medlem
Medlemskapet løper til det sies opp.
Studentmedlemskap faktureres to ganger årlig.

