Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace
Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov, IČO 71196978
Tel/fax 553 773 233, www.dsludmila.cz, e-mail : dsludmila@dsludmila.cz

Hledáme fyzioterapeuta (rehabilitačního pracovníka)!
Pokud hledáte práci, která má smysl, určitě věnujte čas této nabídce.
Místo výkonu práce:

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace, Poddubí 7,
747 92 Háj ve Slezsku – Smolkov

Kontaktní osoba:

Bc. Pavla Chládková, personalista a zástupce ředitele,
tel: 553 773 233, mobil: 776 322 554, e-mail: personalni@dsludmila.cz
Na uvedený e-mail zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis

Směnnost:

jednosměnný provoz

Pracovní úvazek:

dohoda o provedení práce příp. zkrácený úvazek, záleží na dohodě

Kvalifikační požadavky: vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné, praxe není
podmínkou, ale výhodou, zejména zkušenost se seniory, znalost práce
na PC (zejména program Cygnus 2) je výhodou, výhodou je rovněž znalost
konceptu Bazální stimulace nebo Bobath koncept (starší název)
Nástup:

ihned

Mzdové rozpětí:

14. 010 Kč – 22. 920 Kč + osobní ohodnocení po zkušební době (platí
v případě pracovní smlouvy na zkrácený úvazek)

Benefity:

v případě pracovní smlouvy na zkrácený pracovní úvazek - příspěvek
na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve výši 650 Kč,
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a další

Pracovní náplň:

důraz je kladen především na procvičování končetin DKK a HK
u imobilních klientů jako prevence kontraktur po CMP, Imobilizační SY,
při těžké demenci apod., procvičování rovnováhy, mobility – chůze
(s kompenzačními pomůckami jako jsou chodítka, francouzské hole,
rehabilitační pomůcky atd., měkké techniky, procvičování jemné motoriky
pomocí rehabilitačních pomůcek, uplatňování fototerapie (terapie
světlem, hudbou, masáže celého těla pomocí masážních křesel)

Požadujeme:

schopnost komunikovat s klienty, příjemné vystupování, týmovou
spolupráci a flexibilitu

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.
Poskytnutím svých osobních údajů dávají uchazeči domovu souhlas s jejich správou a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Přihlášky zaslané do výběrového řízení se uchazečům nevracejí (zůstávají uloženy v domově
ve lhůtách stanovených zákonem jsou skartovány).

