Fyzioterapeut/ka do Olivovy dětské léčebny

Olivova dětská léčebna přijme do svého týmu fyzioterapeuta/ku. Baví vás práce
s dětmi a rádi byste pracovali v prostředí, které dává smysl? Chcete se dále
rozvíjet a vaše práce je pro vás koníčkem? Chcete být součástí přátelského týmu?
Pak pojďte k nám!
Co vás čeká
- práce s dětmi v příjemném a klidném prostředí dětské léčebny
- malý kolektiv
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
- odpovídající vzdělání v oboru (VOŠ, VŠ)
- schopnost pracovat samostatně, ale zároveň být týmový hráč
- zájem a nadšení
- přátelský a milý přístup k dětským klientům
Výhodou bude, pokud budete umět
- praxe a kurzy v oboru vítány
- praxe s dětmi výhodou
Co vám můžeme nabídnout
- pracovní smlouvu na plný úvazek
- nástup možný ihned
- přátelský tým, který táhne za jeden provaz
- výborná kuchyně v místě zaměstnání
- skvělé pracovní podmínky a týden dovolené navíc

Vaše životopisy nám, prosím, zasílejte na kontakt: Olga Trnková - personalistka, email:
personal@olivovna.cz, tel: 602 627 741. Těšíme se na všechny reakce.

NĚCO MÁLO O OLIVOVNĚ
Olivova dětská léčebna byla založena před 120 lety s cílem poskytovat dětem
zdravotní služby. V současné době se Olivovna specializuje na léčbu onemocnění
respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Další možností jsou léčebně
ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastí dlouhodobě
postižených smogem. Na každý ozdravný pobyt je připravován sportovní a kulturnězábavný program a také nabídka doprovodných výletů. Děti a rodiče tak využijí čas v
Olivovně nejen k procedurám, ale i vhodným pohybovým a poznávacím aktivitám.
Animační program, výtvarnou činnost a sportovní aktivity zajišťuje vícečlenný tým
animátorů. Přestože se Olivovna nachází kousek od Prahy, leží ve zdravém pásmu s
celoročně nízkými hodnotami škodlivin v ovzduší. Zámek je obklopen krásným lesoparkem,
který láká v každém ročním období k aktivnímu odpočinku.

