PROFIL

Travelheten selv
De får svingt seg på jobb, de som har Boots Rygge Storsenter
som arbeidsplass. Travelheten er noe av det beste med jobben,
mener tillitsvalgt apotektekniker Birgitte Braut.
Av: Kristin Rosmo

Braut er også en fartsfylt person i seg selv.
Etter travle dager på jobb fyller hun fritiden med løping, sykling og litt klatring.
– Jeg stiller på en masse mosjonsløp, som
for eksempel Glommaløpet (16 km) og
OsloMila. Jeg sykler ofte til jobb, og ellers
gjerne på «nytelsestur» rundt i nærmiljøet
sammen med min mann eller en god
venninne. Slike turer kombinerer vi ofte
med litt god mat og drikke. Jeg er en stor
tilhenger av hverdagsaktivitet, sier apotektekniker og tillitsvalgt ved Boots Rygge
Storsenter, Birgitte Braut.
For henne var det litt tilfeldig at hun
utdannet seg til apotektekniker. Da hun
gikk «Helse og sosial» tidlig på nittitallet,
hadde hun en i klassen som jobbet litt på
et apotek.
– Det hørtes spennende ut, og så ble det
bare sånn. Jobben har endret seg veldig
mye fra jeg startet i 1992, og til det bedre,

synes jeg. Jeg liker meg best i selvvalget,
der jeg kan hjelpe folk med alt fra reseptfrie legemidler til solkrem og sminke.
Lavterskeltilbudet om føflekkskanning er
det også mange som setter pris på.
Boots Rygge Storsenter har lyse og
fine lokaler, rett ved senterinngangen.
Hovedoppgavene til Braut er selvvalg,
kampanjer og sortiment. Hun er også
tillitsvalgt, noe hun har vært i et års tid.
Fagorganisert har hun vært «i alle år».
– Det er viktig å være fagorganisert,
og bra å ha en stor organisasjon i
ryggen.
Gjennom mange år valgte
Braut å jobbe deltid 70
prosent for å få familielivet til å gå opp.
– Min mann har alltid
jobbet mye, og har vært i
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Nordsjøen i noen år. Nå driver han eget
firma.
De siste to årene har hun igjen jobbet full
stilling, og er glad for at det ordnet seg
med en heltidsstilling.
– Mange apotekteknikere som velger å
jobbe deltid en periode, sliter med å få
økt stillingen til en full, fast stilling når de
ønsker det. Mange går i årevis med den
siste prosenten som vikariat.
Braut jobber to kvelder i uka, resten er
dagvakter. Når hun begynner sent, får
hun unna både husarbeid og trening før
travelheten på apoteket får hennes fulle
oppmerksomhet. Selv om Boots Rygge
Storsenter er et senterapotek, har de
mange faste kunder.
– Det er veldig hyggelig. Vi
møter så mange kunder
som er takknemlige for
den hjelpen vi yter. I
tillegg er vi en blid gjeng
som har det morsomt
på jobb. Ikke rart jeg
stortrives i yrket mitt!

