
 

INFOLEHT: TEAVE KANDIDEERIJALE 

TULE TÖÖLE  
PROVIISORIKS VÕI  
FARMATSEUDIKS  
VÕRU KAGUKESKUSE VÕI MAKSIMARKETI 
SÜDAMEAPTEEKI 
 

1. SÜDAMEAPTEEGI PROVIISOR VÕI 
FARMATSEUT 
Südameapteegi asjatundlik proviisor või 
farmatseut pakub kvaliteetset ja sõbralikku 
apteegiteenust. Tema toime avaldub koostöös 
professionaalse ja  pühendunud meeskonnaga 
 
2. SISALDUS PÄEVAANNUSES 
Ootame sõbralikku tegusat inimest, kellele võib 
iga ilmaga kindel olla. Temaga suheldes tunnevad 
kliendid end hoituna ja saavad alati parimat 
tervisealast nõu. 
 
3. KOOSTISOSAD 
Proviisor või farmatseut koosneb tugevatest 
erialastest teadmistest (erialane haridus), heast 
suhtlemisoskusest, meeskonnamängija 
instinktidest, kohusetundest, julgusest, 
iseseisvusest ja heal tasemel eesti ja vene keele 
valdamisest. 
 
4. NÄIDUSTUS 
Proviisor või farmatseut mõjub Südameapteegile 
üdini positiivselt. Ta teeb oma tööd südamega ja 
talle meeldib inimesi neile arusaadavas sõbralikus 
keeles nõustada. Ta korraldab ja haldab apteegi 
igapäevatoimetusi, muutes apteegi ilusaks ja 
väljapanekud korrektseks. 

5. POSITIIVSED KÕRVALMÕJUD 
Proviisorit või farmatseuti toetab 
Südameapteegis ravimite elektrooniline abimees  
e-proviisor. Südameapteegis on klientide parima 
nõustamise nimel lubatud e-proviisorist 
spikerdamine!  
Proviisor või farmatseut on oodatud kaasa 
rääkima oma apteegi sortimendi kujunemises.    
Ta saab osa Pharma Akadeemia edukast ja 
praktilisest koolitusprogrammist. Samuti toetab 
uue kolleegi arengut Südameapteegi Arengupuu. 
Positiivse kõrvalmõjuna avaldub motiveeriv 
tulemustasu ja toredad ühisüritused 
kolleegidega.  
Südameapteegis töötamine ei asenda 
tasakaalustatud toitumist ja tervislikke eluviise, 
kuid toetab neid mitmekülgselt – uut kolleegi 
ootab Südameapteegis paindlik tervisepakett    
„Ole Terve!“, sh regulaarsed tervisekontrollid, 
sporditoetus ja töötajate poolt väga hinnatud 
tervisekindlustus. Enese või lähedase tervise eest 
hoolitsemiseks on võimalik kasutada 
tervisepäevi.  
 
6. TÄHELEPANU! 
Tegemist on väga toreda töökohaga. Enne 
tarvitamist lugege tähelepanelikult ka 
Südameapteegi karjäärilehte: 
karjaar.sydameapteek.ee 
Huvi püsimise korral või küsimuste tekkimisel 
pidage nõu Kristi Suits´ga, telefonil 5241427 või 
kristi.suits@sydameapteek.ee  

APTEEKIDE LAHTIOLEKUAJAD: 
Võru Kagukeskuse SA E-R 10-19, L 10-18, P 10-16 
Võru Maksimarketi SA E-R  9-20, L  9-19, P 9-18 
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