
i nöden
Din räddare

Upool bemannar svenska apotek med farmaceuter.



Upool finns där farmaceuter finns. 

Våra ”upoolare” hjälper dig både 

att fylla akuta luckor och ta längre 

uppdrag, till exempel om ordinarie 

personal är sjukskriven, föräldra

ledig eller vill gå ned i arbetstid. 

GENOM UPOOL får du tillgång 

till rätt kompetens, direkt. Vi 

levererar en snabb och högkvali

tativ lösning. Våra farmaceuter är 

rutinerade och kan jobba för fullt 

redan från första dagen, utan långa 

introduktions perioder.

UPOOL HJÄLPER DIG som är 

apoteks chef, bemanningsansvarig, 

eller arbetar med HR till enklare 

vardag. Mindre huvudvärk och ett 

roligare jobb, helt enkelt!

din huvudvärk
Upool botar







För apotek som är nystartade eller 

växer är Upool är bra resurs. Istället 

för att anställa en extra farmaceut 

kan du anlita en av våra ”upoolare”. 

Det ger dig tid att testa om mark

naden är tillräckligt god för att 

verkligen motivera en ytterligare 

anställd, med alla de åtaganden 

det innebär för dig.

BEFINNER SIG ditt apotek i en 

nedåtgående spiral kan Upool 

erbjuda rutinerade apotekschefer 

som tillfälligt kan gå in och styra 

upp verksamheten. 

DU KAN ÄVEN anlita Upools 

farmaceuter för att fylla luckor 

som tillfälligt kan uppstå när 

du tvingas möblera om i din ordi

narie personal styrka. Det kan vara 

tidsödande och svårt att bygga ett 

nytt lag med medarbetare man 

verkligen vill ha. Istället för 

att anställa i hast kan 

Upool ge dig lugnet 

att  hitta rätt 

 personer.  

för ditt apotek
En vitamininjektion





effektiva
Små men

UPOOL ÄR DET lilla företaget som gör de stora insatserna. 

Vi lever på att vara flexibla och är kända för att kommunicera 

med våra kunder. Tillsammans kommer vi fram till den lösning 

som passar just dig och ditt apotek bäst. Våra anställda finns 

i hela Sverige och Upool kan hjälpa dig oavsett var i landet 

du befinner dig.

UPOOL GRUNDADES 2008 och har hjälpt apotek med 

bemanning av farmaceuter ända sedan apoteksmonopolet 

avskaffades. Grundaren Ulrika Karlsson var fram tills dess an

svarig för det statliga Apotekets interna bemanningspool, så 

Upools erfarenhet av branschen är mycket lång.

UPOOL ÄR ISO-CERTIFIERADE på kvalitet. Våra 

kunder ger våra ”upoolare” högsta betyg i under

sökning efter undersökning och vi får ständigt 

höra lovord från nöjda apotekschefer runt om i landet. Det 

är en allmän uppfattning att en ”upoolare” är social och alltid 

brukar bli ”en i gänget” på kort tid.  



skydd
Ett högkostnads-

MED UPOOL SPARAR du mycket 

tid. Du slipper rekrytera personal 

med allt vad det innebär av an

nonsering, intervjuer, inskolning, 

arbetsgivaransvar och den ständigt 

överhängande risken att din nya 

medarbetare inte platsar socialt i 

gängen på arbetsplatsen. Du kom

mer snabbt att märka hur smidigt 

det är med Upool. Istället för att du 

själv ska behöva lägga timmar eller 

dagar på att hitta en vikarie så är 

Upool bara ett samtal bort. Räkna 

lite på det så kommer du att märka 

att Upool är en mycket kostnads
effektiv lösning.

VÅRA UPOOLARE är professio

nella, rutinerade och kan leverera 

från första dagen. Det gör din orga

nisation mindre sårbar. Om du trivs 

riktigt bra med din Upoolare så har 

du möjligheten att erbjuda honom 

eller henne anställning. Därmed 

får du en unik chans att prova dina 

framtida medarbetare ordentligt 

innan du bestämmer dig. Skulle 

Upoolaren mot förmodan inte 

uppfylla dina krav och förväntning

ar så ersätter vi personen skynd

samt med en annan Upoolare.  

MED UPOOL FÅR du en effek

tivare organisation genom att 

snabbt kunna skala upp eller ned 

personal styrkan beroende på vad 

du faktiskt behöver, just nu. Du 

riskerar aldrig att sitta med för stor 

eller för liten kapacitet. Att gå från 

en fast kostnad till en växlande kan 

ge dig stora ekonomiska fördelar. 

UPOOL ÄR ETT riktigt högkost

nadsskydd för din organisation! 







ANN-KRISTIN ”ANKI” GUNNERSEN
VD UPOOL

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!

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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