Vintersol söker leg. fysioterapeuter
Vintersol är en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos på södra Tenerife, som har funnits
i mer än 50 år. Vintersol är avsedd främst för svenska patienter med neurologiska och
reumatiska sjukdomar. Andra diagnoser förekommer. De flesta patienter remitteras via
landstingen eller via norska behandlingsresor. Men vi också tar emot privatpatienter.
Alla personalkategorier arbetar tillsammans i team runt patienten. För varje patient
upprättas ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram, bestående av individuella
behandlingar, gruppträning och självträning inom fysioterapi och arbetsterapi.
Till grund för programmet ligger patientens målsättning, förutsättningar och behov.
En utvärdering görs inför utskrivning av patienten utifrån de resultat som uppmätts och
dokumenteras i patientens datajournal.
Vi söker en fysioterapeut för anställning under perioden januari-mars 2018. Med
möjligheten till förlängning april-juni.
Arbetstiden är 40 timmar i veckan.
Vi söker Dig
*som har minst två års erfarenhet av och är intresserad av dessa diagnosgrupper
*som är van att arbeta i team med övriga personalgrupper
*som ser fördelar med att arbeta både individuellt och i grupp med Dina patienter
*som kan ge patienten stöd i sitt eget ansvar för rehabiliteringen
*som tycker om att vidarebefordra Dina kunskaper till studenter inom Ditt yrkesområde
*som har intresse av att leda diagnosinriktade informationsträffar för Dina patienter
*som har datavana och även vana vid att föra journal på data
*som ser charmen i att bo och arbeta i en annorlunda kultur med allt vad det innebär.
*som är stresstålig och klarar av en ibland mycket hög arbetsbelastning
*som har en positiv attityd och som är öppen till andra arbetsformer.
Vi erbjuder en mycket trivsam miljö, med ett underbart klimat.
Kvalifikationer:
Leg. fysioterapeut.
Meriterande är specialutbildning och erfarenhet inom dessa områden.
Meriterande är språk kunskaper. Spanska, norska, finska
Information om tjänsten:
Pablo Gonzalez Dorta VD- Verksamhetschef pablo.gonzalez@vintersol.com
Katri Kelhälä
Förste fysioterapeut katri.kelhala@vintersol.com
Tel: + 34 922 777900
Sista ansökningsdag: 23 december 2017
Tillträdesdatum: Från 10 januari 2017
Ansökningar bestående av CV och personligt brev skickas per e-post med scannade
dokument till:
Pablo.gonzalez@vintersol.com

