
Har du erfaring med eller lyst og interesse for tværfagligt 
rehabilitering, hvor målrettede og koordinerede indsatser er 
kerneydelsen i alle forløb? Så har vi måske en stilling til dig. 

Om Sano
Sano Skælskør er ét af Gigtforeningens tre rehabiliterings-
centre. Sanos tilgang til rehabilitering bygger på en ICF 
tankegang, og vi tilpasser vores tværfaglige indsatser til 
patienternes individuelle mål. Vores personale består af 
speciallæger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Vi har både patienter med gigt på 4 ugers 
ophold og patienter med parkinsons i fase 2 & 3 på ophold. 
Vi har også privatbetalende gæster og patienter fra 
forsikrings- og pensionsselskaber.

Opgaverne i stillingen
• Forundersøgelse inden fire ugers ophold
• Individuel aktivitetsbaseret træning
• Undervisning og workshop på hold
• Vejledning og rådgivning om hjælpemidler
• Tværfaglige målsætnings, midtvejs- og afslutnings-
   konferencer i samarbejde med patienten
• Tæt mono- og tværfagligt samarbejde og deltagelse i 
   løbende kvalitetsudvikling.

Kvalifikationer
• Du er stærk monofagligt, men har også erfaring med 
   rehabilitering og tværfagligt samarbejde

• Du har en aktivitetsfokuseret tilgang til patienterne og 
   gerne erfaring med OTIPM og AMPS  
• Du er god til at formidle din faglige viden og tilpasser 
   niveauet til den enkelte patient
• Du kan prioritere og planlægge dine egne patienter i 
   koordination med dine kollegers opgaver
• Du er engageret, har en positiv indstilling og let ved at 
   indgå i relationer til patienter og kolleger
• Du har en kommerciel forståelse og finder det spændende, 
   at Sanos tilbud dækker såvel offentlige som privat- og 
   forsikringskunder
• Videreudvikling af centrets tværfaglige tilbud.

Ansøgning
Arbejdstiderne er på hverdage i dagtimerne. Sano har flekstid. 
Overenskomstmæssig løn, sundhedsforsikring, madordning 
mv. Send din ansøgning på mail senest søndag d. 20. oktober 
2019 kl. 12.00 til jobskaelskoer@sanocenter.dk  
1. samtalerunde afholdes mandag d. 21. oktober og 2. 
samtalerunde er tirsdag d. 29. oktober. 

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Charlotte 
Oredson på telefon: 2149 5132, mail: coredson@sanocenter.dk 
eller ergoterapeut Helene Mølgaard Sørensen telefon: 
7879 0116 eller mail: hmsoerensen@sanocenter.dk.

Læs mere om Sano på www.sanocenter.dk

Sano Skælskør søger to ergoterapeuter til specialiseret rehabilitering: En til fast 
stilling 35/37 timers pr. 1. december 2019 og en barselsvikar ca. 32 timer pr. medio 
januar 2020.

Ergoterapeut til Sano Skælskør

sanocenter.dk


