
Er du uddannet ergoterapeut med erfaring enten fra det 
reumatologiske speciale, mennesker med langvarige 
smerter eller tværfaglig rehabilitering? Så har vi en spæn-
dende stilling til dig, da vores mangeårige kollega har søgt 
nye udfordringer.

Opgaven på Sano
• Varetage patientbehandling med patienterne som sam-
   arbejdspartnere og afsæt i deres individuelle målsætninger
• Undervise og formidle ergoterapi til patienterne indivi
   duelt og på hold
• I en stærk monofaglig gruppe til stadighed at kvalitets-
   udvikle det ergoterapeutiske tilbud 
• Tæt, tværfagligt samarbejde med kolleger der tæller
   reumatolog, sygeplejersker fysioterapeuter, psykolog og 
   ernæringsvejleder.

Om dig
Du har en faglig stærk profil, som du ønsker at bruge i 
praksis og videreudvikle i et tværfagligt team. Du har en 
helhedsorienteret tilgang til patienternes udfordringer og 
deres behandling – og kan tænke kreativt i forhold til at 
inddrage patientens meningsfulde aktiviteter. 

Du har lyst til at arbejde med både aktivitetsfokuserede og 
-baserede metoder både ift. undersøgelse og intervention 
med henblik på at udvikle patienternes funktionsevne og 
deltagelse i hverdagslivet. Vi ser gerne, at du har erfaring 
med AMPS.

I en foranderlig og udfordrende hverdag kan du bevare 
overblikket, tage initiativ, være effektiv og struktureret, 
prioritere og bruge din tid rationelt. 

Dine personlige kompetencer gør, at du favner bredden i 
opgaverne, og at du er engageret, imødekommende og 
vedholdende. Du er holdspiller, men evner også at arbejde 
selvstændigt 

Du har en kommerciel forståelse og forstår vilkårene i, at 
Sanos tilbud dækker såvel offentlige som private- og 
forsikringskunder.

Stillingen er på 30 t/ugentlig.  Arbejdstiden er på hverdage 
og i dagtimerne. Overenskomstmæssig lønindplacering og 
fordelagtig ferieafholdelse, sundhedsforsikring, madord-
ning mv.

Ansøgning
Har stillingen vakt din interesse, så send din ansøgning på 
mail senest d. 22. april  2019 til jobaarhus@sanocenter.dk.
1. samtaler afholdes d. 25. april, 2. samtaler den 29. april. 
Vi forventer opstart i stillingen 1. juni 2019. 

For yderligere oplysninger, kontakt udviklingsergoterapeut 
Ida Birn ibirn@sanocenter.dk eller afdelingschef Kirstine 
Bak Gulstad på kbak@sanocenter.dk.

Læs mere om os på www.sanocenter.dk  

Vi søger en ny kollega med fagligt engagement til at varetage ergoterapi med 
fokus på at være i aktivitet i en bredt sammensat tværfaglig gruppe.

Ergoterapeut til rehabilitering på Sano Aarhus

sanocenter.dk


