Profil
Nina Jørgensen ser gjerne
arbeidsplassen sin fra et
nytt perspektiv av og til.
Foto: Kristin Rosmo

Urokråka på Torvbyen
Det er ikke akkurat stillstand som preger markedsansvarlig Nina
Jørgensen på Vitusapotek Torvbyen. Hun snur gjerne opp ned på alt
– seg selv inkludert.
Av: Kristin Rosmo

Det er ganske romslig mellom reolene
på Vitusapotek Torvbyen i Fredrikstad.
Heldigvis. For da kan markedsansvarlig
Nina Jørgensen slå hjul, stå på hendene
eller gå ned i bro mellom reolene med
solkrem, allergimedisiner og nesespray.
Brillestativet er farlig nært, men hun har
full kontroll.
– «Kan´te stå stille se», prekær den tidligere turnersken på kav østfoldsk.

– Jeg kan litt
om alt, men
trenger likevel
ofte hjelp fra
kollegene mine,
særlig når jeg
har kunder som
av ulike årsaker er
sinte. Jeg liker ikke
konfrontasjoner.

Sarpsborg-damen vet å holde fordums
turnkunster ved like. Hun bruker nå riktignok mer tid på å traktere litt andre ting
enn skranke og bom. Familie, jobb, hus
og hjem og sånt. Det har også vært alvorlig sykdom i familien Jørgensen. Men nå
ser framtiden lys ut for firkløveret, og mor
bobler av energi. På jobben fyker hun
rundt som en strikkball. Og hun elsker
det.
– Jeg er ei skikkelig vimse og har litt vanskelig for å holde meg på den plassen jeg
til enhver tid skal være.

Derimot setter
hun stor pris på faglige utfordringer
og følger med på utviklingen av nye
apotektjenester. Som for eksempel
farmasøytutlevering.
– Farmasøytutlevering er et spennende
konsept. Det blir viktig med klare retningslinjer og god opplæring av farmasøytene og eventuelt apotekteknikerne som
skal gjøre det. Jeg tar imot utfordringen
hvis den kommer.

Hun driver med noe hele tiden. Sjekker
holdbarheter. Teller varer. Rydder i hyller.
Hjelper kunder. Ordner kampanjer.
Jørgensen har vært markedsansvarlig i
fem av de ti årene hun har jobbet her.
Tidligere har hun også vært dataansvarlig
og logistikkansvarlig.
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Markedsansvarlig ved
Vitusapotek Torvbyen,
Nina Jørgensen. Foto:
Kristin Rosmo

Det er mye som foregår av senteraktiviteter ved Torvbyen i Fredrikstad. Crazy days
for eksempel.
– Da deltar vi fullt og helt, vi kler oss ut
og har det moro sammen med kundene
våre. Vi har vært alt fra bier og klovner
til hippier og musikere. Det er ikke alltid
like lett når vi har veldig syke kunder
innom her. Men vi takler det også.

Navn: Nina Jørgensen
Alder: 36
Bosted: Sellebakk, fem kilometer
utenfor Fredrikstad sentrum.
Familie: Gift med Kent Roger. To
barn, Martine (10) og Caroline (7).
Interesser: Turn og familieliv.
Utdanning: Apotektekniker
fra Porsnes videregående
skole i Halden (1999).
Hudpleieakademiet.
Arbeidssted: Vitusapotek
Torvbyen, Fredrikstad.
Ansvarsområde:
Markedsansvarlig, kategoriansvar
hud, verneombud.

