
 

 

Er du vores nye kollega? 
Barselsvikariat fra 1 sep.2022 – 1 aug. 2023 med mulighed for fastansættelse. 

 

Vil du have fleksibilitet i dit arbejdsliv 

 Dygtige kollegaer 

Udvikle dig som fysioterapeut 

Gøre en forskel hver dag du møder på arbejde 

Vi søger en dygtig fysioterapeut som har lyst til at blive en del af et stærkt fagligt miljø, hvor udvikling og 

arbejdsglæde har stor prioritet. Du vil overtage en stilling på 35 timer, hvor du vil varetage forskellige hold 

afhængigt af dine kompetencer og interessefelt.  Vi søger en fysioterapeut der har erfaring med ryg- og 

nakke behandling, som føler sig tryg i kommunikation og stærk i den kliniske undersøgelse. Vi søger en 

fysioterapeut som er god til at skabe en tryg relation, som er imødekommende og trives i behandlerrollen. 

Vi ser både at du kan behandle med manuel terapi og kan instruere i træningsterapi ud fra individuelle 

behov. Vi søger en kollega som har overblik, er struktureret og kan arbejde selvstændigt og har lyst til at 

bidrage kollegialt såvel fagligt til en fed hverdag.  

Du vil blive en del af en større privat klinik på Frederiksberg med tilhørende træningscenter, som har 

kapacitet både inden-og udenfor ydernummer. Fysiodanmark Bülowsvej er en klinik som engagerer os 

meget i idrætten på klub og liganiveau.  Dine kollegaer vil være veluddannede og erfarne fysioterapeuter 

med forskellige specialer. Undervisning, supervision og faglige aftener er en fast del af arbejdskulturen på 

klinikken. Vi følger Danske Fysioterapeuters funktionærkontrakt på provision, med interne fordele.  

Vi tror på, at vi alle sammen vokser mest fagligt og menneskeligt når vi trives godt. Vi vægter et 

arbejdsmiljø højt hvor rummelighed og udvikling går hånd i hånd, hvor faglig sparring og nysgerrighed 

skaber de bedste rammer for at hjælpe vores kunder bedst muligt.  

Vil du høre mere? Så send os dit CV og en ansøgning til Mette, mh@bulowsvejfys.dk                                                

Der holdes samtaler løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig                                                                                                                                              
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