Ringkøbing-Skjern Kommune
Sundhedscenter Vest

Neurologisk ergoterapeut til genoptræningsområdet
Sundhedscenter Vest søger en ergoterapeut med neurologiske kompetencer til genoptræningsafdelingen i 30-34
timer pr. uge fra den 1.11.2020.
Du vil blive ansat i genoptræningsafdelingen med udgangspunkt fra afdelingen i Ringkøbing, hvor du vil blive en del
af det neurologiske speciale på Sundhedscenter Vest, hvor der er mulighed for faglig sparring og koordinering af
opgaverne.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med neurologiske ergo- og fysioterapeuter, specialteamet i Handicap og
Psykiatri og hjerneskadekoordinatoren.
Genoptræningen kan varetages på Sundhedscenter Vest og/eller i borgerens eget hjem, hvilket betyder, at der ofte
er transport mellem opgaverne.
Se mere om Sundhedscenter Vest på www.sundhedscenter-vest.dk.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:
 Neurofaglig udredning og vurdering af borgerens funktionsniveau
 Genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret niveau
 Genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade der udskrives til rehabilitering på
specialiseret niveau i henhold til det matrikelløse tilbud jf. Sundhedslovens §140
 Koordinering af borgerens forløb internt som eksternt
Til stillingen søges en ergoterapeut der:
 Har min. 2 års erfaring med neurofaglige rehabiliteringsindsatser, herunder genoptræning (avanceret
og/eller specialiseret)
 Har initiativet til at udvikling det neurologiske speciale
 Kan planlægge, arbejde selvstændigt og dokumentere kort og præcist
 Evner relationel koordinering og arbejder neurofagligt og proaktivt i det tværfaglige rum
 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 faglige kompetencer og evner at anvende velfærdsteknologisk udstyr i træningen
 Fleksibel i tilrettelæggelsen af arbejdet
Vi tilbyder:
 Et stærkt monofagligt og tværfagligt miljø hvor neurofagligheden 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 14.9.20 kl. 08.00. Samtalerne forventes afholdt fredag den 22.9.20
”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.”

