Vi söker leg. arbetsterapeut med intresse för teamarbete!
Rehabakademin arbetar med specialiserad rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom och
långvarig smärta. Tillsammans med Arbetsmiljöakademin levereras även tjänster till arbetsgivare
inom arbetsmiljöarbete, chefsstöd, grupputveckling, arbetslivsinriktad rehabilitering och ergonomi. Vi
är idag 24 medarbetare och finns belägna vid Solna Strands t-banestation, endast 10 min från Tcentralen. Rehabakademin är ett privatägt aktiebolag som funnits i tre år. Vi är ett engagerat gäng
som gillar att arbeta tillsammans – vi vill bidra till ökad livskraft såväl hos individer som i
organisationer. Du kan läsa mer om verksamhet på www.rehabakademin.se

Nu söker vi leg arbetsterapeut till Rehabakademin i Solna Strand
Tjänstgöringen gäller framför allt vårt rehabiliteringsuppdrag med tjänstgöring på mottagningen.
Kontakt med arbetsgivare och även arbetsförmågebedömning är en del av arbetet.
Som arbetsterapeut arbetar du framför allt med att bedriva rehabilitering för patienter med långvarig
smärta och utmattningssyndrom. Arbetet hos oss innefattar att göra bedömningar och att genomföra
rehabiliteringsprogram under ca 3-4 månader. Arbetsterapeutens behandlingsinsatser innefattar både
individuella och gruppbaserade delar, liksom utvärdering och utveckling av dessa. Vanliga metoder som
används är WEIS, WRI, AWP, ReDO. Du har kontakt med arbetsgivare och är en aktiv part i att planera
arbetsåtergång och anpassning av arbete. Vi utför även arbetsförmågebedömningar på uppdrag av
arbetsgivare, där arbetsterapeuten har en given roll.
Vi arbetar i multiprofessionella team med patienterna, som består av fysioterapeut, arbetsterapeut,
psykolog och läkare. Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat
med god arbetsmiljö. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning från maj 2019. Omfattning 80-100%, tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån
önskemål.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har legitimation som arbetsterapeut. Vana och erfarenhet av att arbeta i team med
andra yrkeskategorier samt klinisk erfarenhet av patientarbete inom området långvarig smärta och/eller
utmattningssyndrom är meriterande. Erfarenhet av WRI, WEIS, AWP, ReDO samt arbetsgivarkontakter är
också meriterande.
Personliga egenskaper:
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du trivs med att göra bedömningar
av aktivitetsförmåga och är bekväm med att leda rehabiliteringsgrupper och föreläsa för patientgrupper.
Du trivs med kontakter med arbetsgivare och har intresse för arbetsmiljö. Du tar eget ansvar för att driva
och planera patientarbetet och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Engagemang, initiativtagande
och god samarbetsförmåga är egenskaper som kommer att få dig att trivas i vårt team. Vi lägger stor
vikt vid personlig lämplighet.
Frågor om tjänsten? Kontakta leg arbetsterapeut/bitr verksamhetschef Annika Fryxell-Westerberg alt.
VD/verksamhetschef Helena Wernegren; tel 08-587 146 00.
Ansökan skickas till: helena.wernegren@rehabakademin.se Ansök senast 15 mars. Urval sker löpande.

