Ringkøbing-Skjern Kommune
Sundhedscenter Vest

Fysioterapeut til genoptræningsområdet
Sundhedscenter Vest søger en erfaren fysioterapeut til en fast stilling i genoptræningsafdelingen i
12 timer pr. uge fra den 1.10.2020 eller snarest derefter.
I stillingen vil du skulle varetage holdtræning i bassin i Lem Svømmebad, hvor størstedelen af
arbejdstiden vil foregå. Derudover vil der være kontortid på Sundhedscenter Vest i Tarm.
Du vil blive en del af genoptræningsafdelingen, hvor der er mulighed for faglig sparring og
koordinering af opgaverne. Genoptræningsafdelingen er en del af Sundhedscenter Vest. Se mere om
Sundhedscenter Vest på www.sundhedscenter-vest.dk.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:
 Test, undersøgelse og vedligeholdelsestræning af borgere med medicinske, reumatologiske,
neurologiske og ortopædiske problemstillinger
 Koordinering af borgerens forløb såvel internt som eksternt
Til stillingen søges fysioterapeut der:
 Har erfaring med bassintræning af borgere med nedsat funktionsniveau
 Har efteruddannelse inden for bassintræning
 Har førstehjælpskursus
 Har erfaring med genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere med medicinske,
neurologiske, reumatologiske og ortopædiske problemstillinger
 Har en forståelse for de organisatoriske præmisser og kan navigere og handle på tværs af de
organisatoriske rammer
 Er dynamisk, struktureret og god til at analysere borgerens behov og igangsætte terapeutisk
intervention
 Har IT kompetencer
 Fleksibel i tilrettelæggelsen af arbejdet og initiativrig i forhold til opgaveløsningen
Vi tilbyder:
 Et stærkt monofagligt og tværfagligt miljø, hvor fagligheden vægtes højt
 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 af træningsområdet
Jeanette Laursen, tlf.: 40268432
Ansøgningsfrist er den 21.9.20. kl. 8.00. Samtalerne forventes afholdt fredag den 25.9.20
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" herunder. Vedhæft din ansøgning
og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.”

