
Dine opgaver på Sano
På Sano er patienterne i centrum og vores ligeværdige 
samarbejdspartnere. Vi arbejder vi ud fra en ICF tanke-
gang hvor det tværfaglige teamsamarbejde understøtter 
den enkelte patients målsætninger, motivation og aktivi-
tetsproblematikker og fastholdelse efter ophold.

Du bliver en del af både den monofaglige fysioterapeut-
gruppe på i alt 9 personer, dit eget tværfaglige team der 
består af sygeplejerske, ergoterapeut, psykolog og fysio-
terapeuter samt del af de ca. øvrige 20 kliniske med-
arbejdere, herunder reumatologer.

Du vil i samarbejde med reumatolog foretage undersøgel-
ser og vurderinger på kropsniveau, vejlede i individuel 
træning, varetage holdtræning og i mindre omfang under-
visninger. Rehabiliteringen indebærer tæt tværfagligt 
samarbejde med flere ugentlige konferencer. Fysiotera-
peuterne har derudover ambulante træningshold både i 
varmtvandsbassin, i træningscenter og i holdsal.

Vi forventer, at du har
•  En tydelig fysioterapeutfaglig profil med brede 
    kompetencer samt træningserfaring
• Viden og erfaring med tværfaglig rehabilitering til primært 
   mennesker med gigt, men også gerne med parkinson
• Stærke tværfaglige samarbejdsevner
• Gode undervisnings- og formidlingskundskaber
• Overskud og kan bidrage til vores sociale liv med humor, 
   åbenhed og engagement
• Kapacitet til at arbejde med mange arbejdsgange i en 

   foranderlig og udfordrende hverdag 
• Kommerciel forståelse.

Vi tilbyder
En attraktiv og faglig stærk foreningsejet arbejdsplads der 
er specialiseret i rehabilitering under indlæggelse og hvor 
udviklings-, uddannelses- og forskningsaktiviteter er en 
fast del af hverdagen. 

Sano Skælskørs arbejdsmiljø er præget af et højt fagligt 
engagement og en dejlig uformel omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til regional overen-
skomst. Arbejdstid på hverdage og primært i dagtimerne.

Ansøgningsfrist
Har ansøgningen vakt din interesse, så send din ansøgning 
til jobskaelskoer@sanocenter.dk senest søndag d. 24. 
november 2019. Der afholdes to samtalerunder, hvor du 
må forvente en opgave mellem de to samtaler. Første 
samtale afholdes tirsdag d. d. 26. november, og anden 
samtale torsdag d. 28. november.

Vi forventer opstart i stillingen 1. januar 2020. For
yderligere oplysninger er du meget velkommen til at 
kontakte afdelingschef Charlotte Oredson på e-mail 
coredson@sanocenter.dk eller telefon 2149 5132 eller 
fysioterapeut, klinisk specialist Tobias Kaarsbo på e-mail 
tkaarsbo@sanocenter.dk 

Læs mere om os på www.sanocenter.dk 

Fysioterapeut til tværfagligt team på Sano Skælskør
Vi søger en dygtig kollega til en 30 timers stilling til specialiseret, tværfaglig 
rehabilitering for mennesker med reumatologiske sygdomme og parkinson.


