Fysio- eller ergoterapeut til stilling som kørende hjælpemiddelkonsulent
i region Midt- og Nordjylland
Er du skarp til positionering, herunder komplekse sidde- og liggestillinger? Har du tålmodighed
til at nørde i detaljer? Er høj service en del af din natur? Og kan du formidle din faglighed til en
blandet målgruppe?
Så er det dig, vi søger!
Som kørende terapeut i Cobi Rehab:
-

Sikrer du, at borgere med motorisk, sensoriske og kognitive funktionsnedsættelser bliver
hjulpet med relevante positioneringsløsninger og hjælpemidler.

-

Besøger du depoter og demonstrerer hjælpemidlers anvendelse.

-

Deler du ud af din viden, i praksis, på temadage, messer og seminarer.

-

Opsøger du nye kunder og skaber varige relationer baseret på faglighed og tillid.

-

Formidler du hjælpemidler til kommuner og institutioner.

Kulturen i Cobi Rehab
Vi er til for at hjælpe borgere med svære udfordringer. Vi inspirerer og sparrer med kunder og
samarbejdspartnere om valget af hjælpemidler og positioneringsløsninger. Vi vægter tillid til
hinanden højt. Og vi nyder hinandens selskab til sociale arrangementer, oftest i København.
Kort fortalt om jobbet
En typisk arbejdsdag starter hjemme med forberedelse til dagens aftaler rundt omkring i
regionerne. Bagefter er det ud på landevejen i Cobi-varevognen. Nogle dage løser du svære
positioneringsproblematikker i samarbejde med fx sagsbehandlere eller centerterapeuter.
Andre dage er du på borgernært besøg eller forestår en demonstration af relevante
hjælpemidler på fx et hjælpemiddeldepot. Tilbage på hjemmekontoret er det tid til fakturering
af ordrer, opfølgning på mails fra kolleger og måske nedfældning af et par linjer til et fagligt
oplæg, en vejledning eller et LinkedIn opslag.

Hvad er det vi tilbyder helt konkret?
-

Et spændende job i en virksomhed i vækst.

-

En varieret hverdag med fokus på faglig og personlig udvikling.

-

Fast månedsløn plus fitnessaftale, pension og sundhedsforsikring.

-

Engagerede kollegaer, godt teamsamarbejde og jævnlige sociale arrangementer.

For yderligere oplysninger kontakt ergoterapeut Kasper Feldt på 6137 2522 eller på
kasper@cobi.dk. Søg via Jobindex eller send din ansøgning direkte til Kasper Feldt.
Besøg vores website på cobirehab.com.

