Diversity Challenge erbjuder praktik inom Logistik & Supply Chain
Management hos Apoteket AB
Har du mångkulturell erfarenhet och mindre än ett år kvar av dina studier? I samband med Diversity Challenge erbjuder
Apoteket AB en praktikplats med fokus på Supply Chain Management. Ta chansen och sök nu!

Apotekets mission är att göra det enklare för människor att må bra. Apoteket Partner är en del av Apoteket, Sveriges största
apotekskedja. Vi ansvarar för Apotekets distanshandel samt produktion och försäljning av ApoDos, dosförpackade läkemedel.
Vi ansvarar också för koncernens infrastruktur; IT-verksamheten och varuförsörjningen.
Våra verksamheter är spridda över hela landet – dels för att vi ska finnas nära våra kunder, och dels för att vi ska kunna skapa
förutsättningar för hållbara och miljöanpassade transporter. Mångfald är viktigt för att vi ska vara en ledande och lönsam
apoteksaktör.

Vi söker nu dig som studerar eller precis har tagit examen från logistikprogrammet eller industriell ekonomi och som har ett stort
intresse för konkret logistik och Supply Chain Management.

Arbetsuppgifter
Du får möjlighet att följa flödet på vår nyetablerade grossistfunktion kombinerat med en högförädlad dosverksamhet och får
därmed en bild av den bredd och mångfald som Apoteket står för.

I uppdraget ingår att utifrån ett externt perspektiv utvärdera valda delar av våra processer och flöden, identifiera
förbättringsförslag och föreslå konkreta åtgärder till förbättringar. Ett konkret område berör hur vi kan dra nytt a av synergierna
mellan grossistfunktionen och dosverksamheten och med ett kundorienterat perspektiv utveckla ApoDos-tjänsten.

Din profil
Du studerar eller har nyligen tagit examen från logistikprogrammet eller industriell ekonomi och har kunskaper inom
tillverkningssystem, processutveckling, förpackningsteknik, organisationsutveckling eller Supply Chain Management. Du har
goda akademiska meriter.

Som person är du driven och nyfiken med goda erfarenheter från en eller flera kulturer utöver den svenska. Du kommunicerar
enkelt på svenska, engelska och gärna ett tredje språk. Socialt engagemang utanför studierna ses som meriterande.

Om praktiken
Praktiken är på heltid och pågår under tre månader. Tiden delas upp mellan grossistfunktionen i Arlandastad och
dosverksamheten i Solna eller Uppsala. Tillsättning kommer att vara i februari eller augusti 2011 beroende på behov och
möjligheter.

Praktiken är en del av mångfaldsprogrammet Diversity Challenge. För att läsa mer om programmet besök
www.diversitychallenge.se

Ansök
Sök praktikplatsen genom att följa länken nedan eller gå via hemsidan www.diversitychallenge.se. Om du har några frågor är du
välkommen att kontakta Hanna Söderström på Academic Search som är ansvarig för uppdraget 08-555 18 725.

Läs mer om Apoteket på www.apoteket.se

Academic Search startade Diversity Challenge hösten 2005 och med årets upplaga firar Diversity Challenge 6 år! Syftet med
Diversity Challenge är att öka mångfalden inom svenskt näringsliv samt att erbjuda unga akademiker med mångkulturell
erfarenhet möjlighet till praktik hos Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
För sjätte året i rad delar vi ut Academic Search Mångfaldspris på 10 000 SEK till den finalist som lämnar in det mest
intressanta bidraget. Årets tävlingsfråga presenteras för finalisterna i december och priset delas ut i samband med årets stora
mångfaldsseminarium i Stockholm.

