
Er du godkendt til løntilskud, kan du arbejde selvstændigt 
og lide en travl og varieret arbejdsdag? Så har vi jobbet, 
som kan blive dit springbræt til fast stilling. Du skal have 
lyst til at arbejde med reumatologiske lidelser og bruge dit 
fag i et tværfagligt team. 

Opgaven
• Ergoterapi med ICF som referenceramme og fokus 
   på patient empowerment 
• Samtaler om aktivitetsproblematikker, målsætning, 
   motivation og fastholdelse
• Undervisning og workshops i hverdagsaktiviteter i praksis
• Håndtræning 
• Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
• Kontakt til pårørende, hospital, læger, kommune
• Salg til private.

Vi forventer, at du
• Er glad for tværfagligt samarbejde med kolleger og 
   patienter
• Er god til kommunikation med mennesker, også når 
   samtalen er svær 
• Har interesse for og gerne erfaring med den 
   Motiverende Samtale
• Er logisk tænkende, hurtig på tasterne og præcis, når du 
   dokumenterer dit arbejde
• Har en positiv tilgang til at gå på arbejde, er tillidsvækkede 
   og gerne med humoristisk sans

• Er flittig, loyal, forstår at være serviceorienteret og tage 
   udgangspunkt i patientens behov.

Kendetegn for Sano
• Førende inden for rehabilitering til mennesker med 
   reumatologiske lidelser
• Ambition, dialog og engagement
• Ansvar i fleksible rammer 
• Godt samarbejde med kolleger i et røgfrit miljø.

Løn og ansættelsesforhold
Vi forestiller os en stilling i løntilskud på 30 timer i min. 3 
måneder. 

Ansættelse
Vi håndterer ansøgninger løbende med henblik på hurtig 
ansættelse. Send din ansøgning med CV til 
jobskaelskoer@sanocenter.dk.

Kontakt konstitueret centerleder Jane Holm Svensson på 
78 79 01 20, hvis du vil vide mere om stillingen. 

Læs om os på www.sanocenter.dk

Sano tilbyder mennesker med led-, ryg-, og muskellidelser 
tværfaglige rehabiliterings- og træningsforløb med både 
individuelle og hold aktiviteter. Gæsterne bor på Sano, som 
er ejet af Gigtforeningen. 

Sano Skælskør søger en dygtig kollega med interesse for specialiseret, 
tværfaglig rehabilitering. 

Ergoterapeut i løntilskud til Sano Skælskør

sanocenter.dk


