POHYBOVÝ TERAPEUT
VEDOUCÍ ÚSEKU
V CENTRU PARAPLE, O.P.S.
Multidisciplinární tým Centra Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy. Hledáme
společně způsoby zvládnutí běžných činností na vozíku, zkoušíme nové aktivity a řešíme
sociální situaci klientů, aby se s naší podporou vrátili do každodenního života. Pracujeme
především s důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů a kolegů.
NABÍZÍME
• Zázemí stabilní neziskové organizace s dobrým jménem
• Profesní i lidskou podporu vysoce motivovaného týmu
• Otevřenou přátelskou atmosféru, neformální prostředí
• Prostor pro osobní rozvoj - interní a externí vzdělávání a supervizní podporu
• Systém motivačního finančního oceňování
• Systém benefitů formou Cafeterie, 5 týdnů dovolené, Multisport kartu, sick days, kurzy
angličtiny, kulturně - vzdělávací a společenské akce, služby naší kavárny - zaměstnanecké ceny
obědů a další
• Mzdové ohodnocení v rozpětí 28 – 34 000 Kč
OČEKÁVÁME
• Profesionálně pojímaný lidský vztah ke klientům
• Aktivní přístup, schopnost sebereflexe, samostatnost, zodpovědnost
• Přirozenou schopnost motivovat klienty a vést tým, organizační schopnosti
• VŠ se zaměřením na sport, fyzioterapii nebo na sport tělesně postižených
• Výbornou fyzickou kondici
• ŘP sk. B
CO BUDETE DĚLAT
• Povedete tým sportovních terapeutů a budete koordinovat práci externích spolupracovníků
a dobrovolníků
• Poskytovat skupinové i individuální poradenství a edukační činnost v oblasti pohybových
aktivit a zdravého životního stylu
• Organizačně zajišťovat a vést pohybově zaměřené pobyty
• Spolupracovat se sportovními kluby, dodavateli pomůcek, s dalšími organizacemi
V případě zájmu zašlete CV na prace@paraple.cz
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