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CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?.
Vykonávat fyzioterapeutickou činnost na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
provádět analýzy běžných denních aktivit u pacientů, vypracovávat krátkodobé a dlouhodobé fyzioterapeutické plány,
budete vykonávat fyzioterapii na lůžkových odděleních KARIM. Spolupráce s jednotkou intenzivní péče na klinice ústní a
čelistní chirurgie, popřípadě na jednotkách intenzivní péče dalších klinik,
provádět komplexní fyzioterapeutické postupy a komplexní kineziologická vyšetření včetně diagnostiky funkčních
poruch pohybového systému, diagnostiky, bolestivých a spoušťových bodů či algeziologického vyšetření a dalších
neurologických projevů,
provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, především zjišťování anamnézy,
pohybového systému apod., a to zejména pomocí manuálních postupů, měření, speciﬁckých testů a přístrojových
diagnostických metod,
spolupracovat s vysoce kvaliﬁkovanými odborníky v intenzivní medicíně, kardiochirurgii a dalších medicínských oborech.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
propracovaný adaptační proces s plnou podporou mentora,
možnost osobního i profesního růstu a podpora dalšího vzdělání,
stabilní a motivující platové ohodnocení,
otevřený a přátelský přístup vedoucích pracovníků,
místo, kde si budeme vážit vaší profesionálně odvedené práce,
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
možnost ubytování pro mimopražské,
karta Multisport,
příspěvek na dovolenou,
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 ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání.
Máte odbornou a zdravotní způsobilost dle Zákona 96/2004 Sb.
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.
Můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
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