
Arbeta hur, när och var du vill 
med Upool som arbetsgivare.

dina villkor
Jobba på

För 
farma-ceuter



– på sommaren på Gotland.”
”På vintern jobbar jag i fjällen 

UPOOL ÄR ETT bemanningsföre

tag som finns överallt där farma

ceuter finns. Våra ”upoolare” är 

uppskattade ute på arbetsplatser 

och hjälper våra uppdragsgivare 

att både fylla akuta luckor och ta 

längre uppdrag. 

SOM ”UPOOLARE är 

du anställd av Upool 

och åtnjuter samma 

trygghet och förmåner 

som vilken anställd 

som helst. 

SAMTIDIGT FÅR 

du en frihet som få 

andra arbetsgivare 

kan erbjuda. Vill du 

arbeta i fjällen under 

skid säsongen och på 

Gotland under sommaren? Du är 

kanske i starten av din karriär och 

vill bygga upp Sveriges bästa och 

bredaste CV? Eller prova hur det är 

att bo i olika delar av landet eller 

testa att jobba på olika apotek 

eller inom vård och life science? 

Kanske är du mitt i 

livet och vill ha mer 

tid för barnen eller 

ditt drömprojekt? Eller 

du kanske är på väg 

mot pensionen, vill 

jobba mindre men 

ändå ha kvar en fot i 

arbetslivet? Eller så vill 

du helt enkelt bara ha 

en vanlig, bra heltids

anställning. Oavsett 

vilket är Upool den 

perfekta lösningen!







DÄR FARMACEUTER finns, där 

finns Upool. Det är ett välkänt 

faktum sedan 2008, när Upool 

grundades av Ulrika Karlsson som 

fram till den svenska apoteks

omregleringen var ansvarig för det 

statliga Apotekets interna beman

ningspool.

ÄN I DAG arbetar Upool endast 

med farmaceuter och bland dessa 

är Upool känt för att erbjuda 

mycket flexibla anställningar.

UPOOL HAR UNGEFÄR 40 an

ställda som alla bestämmer själva 

var, när och hur mycket de vill 

arbeta, utan att de behöver  

ge upp tryggheten som en anställ

ning innebär.  ”Upoolare” finns 

över hela Sverige, med 

huvud kontoret  

i Stockholm. 

farmaceuter finns
Upool finns där





effektiva
Små men

UPOOL ÄR DET lilla företaget som gör de stora insatserna. 

På kontoret i Stockholm sitter vd Anki Gunnersen som ser 

till att bemanningen fungerar som den ska. Upool lever på 

att vara flexibla och är kända för att kommunicera bra med 

våra anställda, trots att de är spridda över hela landet. På vår 

sajt har vi byggt ett virtuellt personalrum som endast anställda 

kan logga in till. I vår slutna grupp på Facebook kan Upoolare 

diskutera allt från semester tips och recept till att dela erfaren

heter eller fråga om saker som rör jobbet. 

UPOOL ÄR ISO-CERTIFIERADE på kvalitet. Våra 

uppdragsgivare ger våra ”Upoolare” högsta betyg 

i undersökning efter undersökning och vi får stän

digt höra lovord från nöjda apotekschefer runt om i landet. 

SOM ANSTÄLLD HOS UPOOL öppnas dörrarna till nästa 

steg i din karriär, med en uppsjö av nya möjligheter. Som 

Upoolare har du en ambulerande tjänst, där du får se olika 

arbetsplatser och knyta massor av nya kontakter. Att ha varit 

”upoolare” väger tungt i CV:t om du någon dag vill lämna oss 

och gå vidare i arbetslivet. 



våra ”upoolare”
Så säger

”Som Upoolare känner man sig alltid 

välkommen och behövd. Ingen arbets

plats är den andra lik och jag möts av 

stimulerande utmaningar varje dag.”

”Upool ger mig ett fritt och varierande jobb, det blir 
aldrig enahanda och som bonus får jag se Sverige.”







HOPPAS ATT du kan tänka dig en fortsatt dialog om hur Upool 

kan vara till nytta för just dig. Lämna intresseanmälan för att bli 

Upoolare och din CV på vår sajt upool.se där kan du också läsa 

mer i detalj om hur det är att arbeta på Upool. 

Vi är alltid intresserade av att ha kontakt med farmaceuter, även 

om det inte är aktuellt för dig att byta jobb just nu. Eller om du 

är student och ännu inte fått din legitimation. 

Du kan alltid ringa vd Ann Kristin ”Anki” Gunnersen på  

073397 21 22 med frågor och funderingar!  Våra farmaceuter 

finns över hela landet, men vårt huvudkontor ligger på Riddar

gatan i Stockholm.  Välkommen att hälsa på oss om du har 

vägarna förbi!

för att bli ”upoolare”
Fyll i intresseanmälan

ANN-KRISTIN ”ANKI” GUNNERSEN
VD UPOOL

073397 21 22
annkristin.gunnersen@upool.se

JONAS LINDEROTH
VD

070861 62 16
jonas.linderoth@upool.se

ANN-KRISTIN ”ANKI” GUNNERSEN
Bemanningsansvarig

073397 21 22
annkristin.gunnersen@upool.se

HOPPAS ATT du kan tänka dig en fortsatt dialog om hur Upool 

kan hjälpa just dig. Det går alltid bra att ringa bemannings

ansvarig AnnKristin ”Anki” Gunnersen på 073397 21 22 med 

frågor och funderingar!  Våra farmaceuter finns över hela landet, 

men vårt huvudkontor ligger på Riddargatan i Stockholm.  

Välkommen att hälsa på oss om du har vägarna förbi!
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