Vi söker leg. Fysioterapeut med erfarenhet inom
rehabilitering av långvarig smärta!
Rehabakademin erbjuder på uppdrag av Region Stockholm specialiserad rehabilitering för patienter
med långvarig smärta och utmattningssyndrom. Hos oss arbetar läkare, psykiater, fysioterapeuter,
psykologer och arbetsterapeuter i multiprofessionella team med specialiserad bedömning och
rehabilitering enligt en utarbetad rehabiliteringsmodell.
Rehabakademin är ett medarbetarägt aktiebolag som funnits sedan 2015 med mottagning beläget
vid Solna Strands tunnelbanestation, endast 10 min från T-centralen. Genom Arbetsmiljöakademin
levereras även tjänster till arbetsgivare inom arbetsmiljö, chefsstöd, arbetslivsinriktad rehabilitering
och ergonomi. Tillsammans vill vi bidra till ökad livskraft såväl hos individer som i organisationer. Du
kan läsa mer om verksamhet på www.rehabakademin.se
Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i trevligt arbetsklimat och god arbetsmiljö. Vi
är ett engagerat gäng som gillar att arbeta tillsammans.

Nu söker vi ytterligare en leg. fysioterapeut/sjukgymnast till vår mottagning i Solna
Strand
Som fysioterapeut hos oss arbetar du framför allt med att genomföra teambaserade bedömningar
och bedriva rehabilitering för patienter med långvarig smärta i samarbete med andra
yrkeskategorier. Fysioterapeutens behandlingsinsatser innefattar både individuella och
gruppbaserade delar tillsammans med de andra professionerna på mottagningen. Rehabiliteringen i
grupp är beteendeinriktad, med värderad riktning som grund. Den fysioterapeutiska insatsen
fokuserar på kroppskännedomsträning och fysisk aktivitet.
Vi arbetar evidensbaserat och lägger stor vikt vid utveckling och utvärdering av våra vårdinsatser.
Anställningsform:
Heltid. Deltid kan diskuteras. Tillsvidareanställning. Tillträde augusti/september eller efter
överenskommelse.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har legitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast. Det är meriterande om du är
smärtspecialist eller under utbildning/handledning av en smärtspecialist. Vi ser gärna att du har vana
och erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team tillsammans med andra yrkeskategorier samt
har relevant klinisk erfarenhet av patientarbete inom området långvarig smärta.
Personliga egenskaper:
Som person trivs du såklart med att arbeta i team men tar också eget ansvar för att driva och planera
patientarbetet och har god förmåga att prioritera och ta initiativ i ditt arbete. Nyfikenhet,
engagemang, 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 Fysioterapeut Camilla Tell eller VD/verksamhetschef Susanne Alm
Sönnergren; tel 08-587 146 00.
Ansökan skickas till: susanne.alm-sonnergren@rehabakademin.se Ansök senast 30 juni. Urval sker
löpande.

