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OFERTA PRACY
FIZJOTERAPEUTA

Miejsce pracy: Dział Fizjoterapii
Kluczowe obowiązki:
 przyjmowanie
pacjentów
do
leczenia
usprawniającego
zgodnie
z harmonogramem zabiegów,
 dokonywanie oceny narządu ruchu w aspekcie potrzeb kinezyterapii
i fizjoterapii
 prowadzenie zabiegów starannie i ściśle według wskazań lekarza, standardów
i posiadanej wiedzy,
 pouczanie pacjentów przed zabiegiem o sposobie zachowania się w czasie jego
trwania
i uprzedzenie o normalnych odczuciach w czasie zabiegu.
 zlecanie wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami,
 dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na
popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu
i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu
zapobiegania niepełnosprawności;
 wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

Wymagania:




wykształcenie wyższe kierunkowe
znajomość technik specjalnych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu
ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii- mile widziane

Warunki pracy:




umowę o prace na pełny etat, na czas określony ( zastępstwo za
nieobecnego pracownika)
praca w systemie zmianowym w godz. 7:00- 14:35/ 10:25-18:00

Oferujemy:







umowę o prace na pełny etat ,
uczestnictwo w szkoleniach,
możliwość rozwoju zawodowego,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny) prosimy przesłać na adres
e-mail: office@kcr.pl w temacie wiadomości pisząc:
„ rekrutacja-fizjoterapeuta” w terminie do 09.03.2018 r.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o Ochronie Danych Osobowych tekst
jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

