Sjukgymnast sökes till Gran Canaria
Till vår anläggning på Gran Canaria söker vi två leg. fysioterapeuter eller leg. sjukgymnaster för
säsongen augusti 2020 till juni 2021.

Om rollen
Vill du vara med och bidra till långsiktigt hållbar rehabilitering i en varm och solig miljö? Vi
förstärker nu vårt multiprofessionella team med två sjukgymnaster. Fokus är att rehabilitera
våra deltagare tillbaka till arbetslivet och hjälpa dem hitta en hälsosam livsstil. Vanliga
diagnoser är smärttillstånd, utmattning, hjärtsjukdom, reumatism, psoriasis och
belastningsskador. Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Du behöver vara
självgående, samtidigt som du är en lagspelare.

Kvalifikationer
•
•
•

Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast med minst 2 års erfarenhet
Vana att arbeta brett med olika diagnoser
Körkort B

Meriter
•
•
•

Licens hos HPI att utföra hälsoprofilbedömningar
Erfarenhet inom reumatologiska sjukdomar
Erfarenhet av att leda fysiska gruppaktiviteter

Hos oss får du:
•
•
•
•
•

Arbeta processinriktat i team och coacha våra deltagare att ta eget ansvar
Utarbeta individuella aktivitetsplaner
Vara kontaktperson för våra deltagare som vistas hos oss 3–4 veckor
Leda olika fysiska gruppaktiveter, som vattengymnastik, motionsgymnastik och mental
träning
Hålla i teoretiska pass om hälsa och träning

Om Svenska Re
Vår inarbetade och trivsamma anläggning ligger på Gran Canaria, i Rocas Rojas i San Agustin. Vi
har jobbat med rehabilitering i 45 år och är ISO-certifierade. Vårt team består av tolv
medarbetare: sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykolog, platschef och
servicepersonal.
Våra deltagare kommer från olika svenska företag och organisationer. Vi har även avtal med
flera regioner för så kallad klimatvård.
Vår värdegrund är respekt, engagemang och ansvar. Tillsammans skapar vi en inspirerande och
meningsfull arbetsplats. Vi tror att en engagerad och tillitsfull kultur är en viktig grund för vår
verksamhet.

Kontakt & Ansökan
Har du frågor? Kontakta gärna platschef Karin Gonzalez Bergh:
karin.gonzalezbergh@svenska-re.se, Telefon till kontoret 08-20 55 10 eller +34 928 76 17 01.
Vi ser fram emot din ansökan senast 17 april 2020. Intervjuer kommer hållas under veckan
11-15 maj i Stockholm.
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