
Vi søger en fysioterapeut med træningserfaring, gerne fra 
træningscenter og med viden, lyst og erfaring til at arbejde 
rehabiliterende i et tæt tværfagligt samarbejde om mennesker 
med gigt og parkinson.

Dine opgaver på Sano
Sano har året rundt mennesker med gigt på fire ugers 
rehabiliteringsophold og halvdelen af året mennesker 
med parkinson på forskellige ophold af lidt kortere 
varighed. Derudover har vi ambulante træningshold både 
i varmtvandsbassin, i træningscenter og i holdsal.

Du vil i samarbejde med reumatolog foretage undersøgel-
ser og vurderinger på kropsniveau på ugentlige forunder-
søgelsesdage og vejlede i individuel trænings og varetage 
holdtræning samt i mindre omfang undervisninger. 
Rehabiliteringen indebærer tæt tværfagligt samarbejde 
med flere ugentlige konferencer.

Vi forventer, at du har
• En tydelig fysioterapeutfaglig profil med brede kompe-
   tencer samt træningserfaring
• Viden og erfaring med tværfaglig rehabilitering til mennesker 
   med gigt og gerne neurologiske lidelser som 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 fagligt stærk foreningsejet arbejdsplads 
der er specialiseret i rehabilitering under indlæggelse, og 
hvor udviklings-, uddannelses- og forskningsaktiviteter er 
en fast del af hverdagen. 

Vi betragter patienterne som samarbejdspartnere, hvor den 
enkeltes egen motivation og langsigtede mål er genstand 
for rehabiliteringsindsatsen. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til regional overenskomst. 
Arbejdstid på hverdage og primært i dagtimerne.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning til jobskaelskoer@sanocenter.dk senest 
torsdag d. 23. august 2019 kl. 12.00. Første samtale afholdes 
mandag d. 26. august og anden samtale onsdag d. 28. august.

Vi forventer opstart i stillingen 1. oktober 2019.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte 
afdelingschef Charlotte Oredson på coredson@sanocenter.dk 
eller telefon 2149 5132 eller fysioterapeut, klinisk specialist 
Tobias Kaarsbo på tkaarsbo@sanocenter.dk 

Du kan med fordel læse mere om os på www.sanocenter.dk

Sano søger en dygtig og træningsorienteret fysioterapeut 35-37 timer pr. uge.

Fysioterapeut til Sano Skælskør 
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