Ringkøbing-Skjern Kommune
Sundhedscenter Vest

FYSIOTERAPEUT VIKAR TIL TRÆNINGSOMRÅDET
Sundhedscenter Vest søger en barselsvikar i 34 timer om ugen. Fysioterapeut vikariatet løber fra
1.9.19 til 1.5.20 med mulighed for forlængelse. Der arbejdes ud fra Sundhedscenter Vest i
Ringkøbing.
Genoptræningsafdelingen er en del af Sundhedscenter Vest, som er beliggende i Tarm og
Ringkøbing. Se mere om Sundhedscenter Vest på www.sundhedscenter-vest.dk.
Arbejdsopgaverne ligger inden for både Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86.1 og §86.2.
Hovedparten af genoptræningsopgaverne vil være i forhold til borgere med ortopædiske og
medicinske diagnoser. Træningen kan varetages på sundhedscentret og/eller i borgerens eget hjem,
hvilket betyder, at der ofte er transport mellem opgaverne.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:
 Fysioterapeutisk udredning og vurdering af borgerens funktionsniveau
 Fysioterapeutisk genoptræning på basal og avanceret niveau
 Koordinering af borgerens forløb internt som eksternt
Til stillingen søges en fysioterapeut der:
 Har erfaring med genoptræning af borgere med ortopædiske og medicinske diagnoser
 Evner at samarbejde og indgå i tværfaglige relationer
 Er dynamisk, struktureret og god til at analysere borgerens behov og igangsætte terapeutisk
intervention
 Kan planlægge, arbejde selvstændigt og dokumentere kort og præcist
 Har IT faglige kompetencer og er fleksibel i tilrettelæggelsen af arbejdet
 Har forståelse for de organisatoriske præmisser og kan navigere og handle på tværs af de
organisatoriske rammer
Vi tilbyder:
 Et stærkt monofagligt og tværfagligt miljø
 En arbejdsplads hvor vi er nysgerrige, søger ny viden og bryder vanetænkning
Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst, stillingen er omfattet af ny løn.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende terapeut Jeanette Laursen tlf.:
40268432
Ansøgningsfrist er mandag den 19.8.19 kl. 08.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den
22.8.19
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse samt andre relevante informationer sendes
således:
Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din
ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning” nedenunder selve stillingsopslaget.
Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC.

