
 

Har du har lyst til at være en aktiv del af et dynamisk sundhedsTeam  

- hvor humor, samarbejde og faglig udvikling vægtes højt?  

 
FysioCenter Kalundborg søger ambitiøs og innovativ fysioterapeut til vores neurologiske team.  
Fast fuldtidsstilling pr. 1. februar eller snarest derefter. 
 
FysioCenter Kalundborg er et tværfagligt sundhedscenter beliggende i et stort sundhedshus centralt i Kalundborg. Vi er 
desuden tilknyttet offentlige organisationer, virksomheder og idrætsforeninger i Kalundborg og omegn, som derfor også kan 
blive en del af din arbejdsplatform. 
Vi er et engageret team af 18 specialiserede fysioterapeuter, en jordemoder, en massør og 2 sekretærer, der brænder for at gøre 
en forskel sammen. Vi har mangeartede aktiviteter og projekter - og en hverdag rig på variation og spændende udfordringer. 
Praksissektoren danner frontlinjen i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og du vil i tæt samarbejde med teamet - og særligt dine 
kolleger i Neuro-teamet - være med til at skabe de bedst mulige sundhedstilbud til mennesker med neurologiske udfordringer.  
 
 
Lyder det som dig?  

• Du har et optimistisk og løsningsorienteret fokus, både når du arbejder selvstændigt og som en del af et team. 
• Du trives med en omskiftelig hverdag der kræver engagement, initiativ, selvtilrettelæggelse og gode samarbejdsevner     

- og motiveres af at være en del af et værdiskabende samspil med patienter, kolleger og andre samarbejdspartnere.  
 

• Du er optaget af faglig helhedstænkning, med en særlig passion, samt teoretisk & klinisk kompetence indenfor det 
neurologiske speciale - og du brænder for at specialisere dig yderligere indenfor neurologien, og samtidig være i 
berøring med andre fysioterapeutiske specialer.  

• Du ser kommunikation som en vigtig del af din faglighed, har en aktiv og patientinddragende tilgang, og meget gerne 
erfaring med rehabilitering i relation til komplekse problemstillinger og/eller udviklings- og projektarbejde. 
 

• Du er naturligt service- og samarbejdsorienteret, og bevarer overblik og godt humør - også på travle dage. 
• Du er yderst nysgerrig - og motiveret for at udvikle dig, og tilegne dig nye kompetencer. 

 

Så tilbyder vi…. 

• En fysioterapeutstilling med faglig udfordring og variation, mange kontaktflader, og et berigende kollegaskab.  
• En arbejdsplads med højt til loftet, hvor vi deler glæde og stolthed over at hjælpe de mennesker, der kommer hos os - og 

hvor vi sammen med dig, skaber mulighed for personlig og faglig udvikling, herunder specialisering indenfor neurologien. 
• En plads i et inspirerende og ambitiøst team, hvor du er med til at udvikle og sikre kvaliteten af vores service- og 

sundhedstilbud - og hvor du, som en del af neuro-teamet, kan præge udviklingen af det neurologiske speciale i 
praksissektoren. 

 
Vil du være en del af vores team?   
Så send din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser senest tirsdag d. 17. januar 2020 til mhj@fysiocenterkalundborg.dk 
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere, eller har lyst til at komme forbi. Kontakt partner Maja Helbo Jensen 
på mhj@fysiocenterkalundborg.dk / 5951 5757. Vi glæder os meget til at høre fra dig   
Ansættelsessamtaler afholdes d.22.-23. januar, 2020.  
 
 
 
Mission - FysioCenter Kalundborg: 

Vi ønsker at skabe værdi for det enkelte menneske - og for samfundet – ved at øge det enkelte menneskes sundhed og livskvalitet gennem trygge 
relationer, og specialiserede sundhedstilbud af høj kvalitet.  


