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WyŜsza Szkoła Handlowa we Wrocławiu
studia podyplomowe: Innowacyjne zarządzanie apteką
Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmacji i
Medycyny Laboratoryjnej
Specjalizacja: Farmacja apteczna

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
05.2005–obecnie
magister farmacji – Apteka QWE
wykonywanie leków recepturowych, w tym w warunkach aseptycznych
obsługa klienta
informowanie pacjentów o działaniu i dawkowaniu leków
składanie zamówień na towar
przyjmowanie i inwentaryzacja towaru
monitorowanie stanów magazynowych apteki
dbałość o wizerunek marki apteki
03.2001–03.2005

asystent farmaceutyczny – Apteka ABC

wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
udzielanie porad dotyczących działania i stosowania leków
prowadzenie dokumentacji apteki
weryfikacja recept
pomoc przy sporządzaniu leków recepturowych
08.1999–01.2001

staŜ w Aptece XYZ

zamówienie towaru z hurtowni
zapoznanie się z lekami z grupy ABC oraz specjalistycznym sprzętem medycznym
wspieranie rozwoju nowoczesnych form sprzedaŜy
obsługa pacjentów w zakresie sprzedaŜy bezpośredniej

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

KURSY, SZKOLENIA
lipiec 2002
2003-2004

2005

szkolenie z zakresu pracy apteki sieci ABC
specjalistyczny kurs języka angielskiego o profilu
farmaceutycznym na poziomie zaawansowanym (Szkoła
Językowa ABC)
szkolenie z wytwarzania leków w warunkach sterylnych i
niesterylnych. Działania niepoŜądane leków z uwzględnieniem
interakcji (Akademia Medyczna w Warszawie)

ORGANIZACJE
2006
członek rady programowej w Poradniku Aptekarskim
2005
członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
2004
członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
DODATKOWE INFORMACJE
UMIEJĘTNOŚCI
obsługa systemu Windows
znajomość pakietu MS Office
obsługa urządzeń biurowych
obsługa kasy fiskalnej
POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI:
komunikatywność
umiejętność pracy w zespole
zdolności organizacyjne
odpowiedzialność i uczciwość
wysoka kultura osobista
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
angielski na poziomie średniozaawansowanym
niemiecki w stopniu komunikatywnym
łaciński medyczny
INNE:
prawo jazdy kat. B
ZAINTERESOWANIA:
Muzyka, film i ziołolecznictwo
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