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Úvazek: 1,0
Provoz: jednosměnný (40 hod za týden)
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Budete provádět skupinové i individuální aktivizace duševně nemocných na odděleních, na specializovaném oddělení
rehabilitace i v terénu jako člen multidisciplinárního týmu.
Pracovat dle předem stanoveného harmonogramu, zajišťovat kontinuální program oddělení rehabilitace.
Spolupracovat se staničními sestrami oddělení, připravovat a provádět trénink v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství
pro zdravotnické pracovníky kliniky.
Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických metod budete cíleně ovlivňovat zejména psychické funkce.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zajímavá práce na pracovišti, které se zabývá péčí akutní a komunitní v celém diagnostickém spektru
Spolupracující tým se zájmem
Propracovaný adaptační proces s plnou podporou mentora
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy.
Možnost osobního i profesního růstu a podpora dalšího vzdělání
Stabilní a motivující platové ohodnocení
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí
Možnost ubytování pro mimopražské
Příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky
Atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků (viz. Beneﬁty)
Školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
Zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další
KOHO HLEDÁME ?
Získal/a jste vzdělání v oboru fyzioterapeut.
Máte odbornou a zdravotní způsobilost dle Zákona 96/2004 Sb.
Pokud máte praxi s duševně nemocnými, je to pro Vás výhodou, nikoliv podmínkou.
Jste komunikativní a organizačně schopný/á.
Zajímáte se o problematiku duševních chorob.
Jste absolvent/ka nebo ostřílený profík – u nás mají všichni dveře otevřené.
Zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni.
Aktivní přístup k práci a zodpovědnost Vám nejsou cizí.
Jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu.
Máte chuť učit se nové věci a jste ﬂexibilní.
Máte morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Bc. Zuzana Fišarová
Tel: 224 965 339, e-mail: Zuzana.Fisarova@vfn.cz.
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