
FysioDanmark Hillerød søger en dygtig fysioterapeut.

Vil du være med til at gøre en forskel?

● Vil du være med til at bringe vores virksomhed op til nye højder?
● Kunne du tænke dig et krævende job, hvor du kan udfolde alle dine evner og talenter?
● Formår du at skabe helt unikke relationer til patienterne ved at bruge vores slaraffenland af

fysioterapeutiske tilbud?
● Vil du arbejde i helt unikke rammer med store behandlingsrum, lækre holdsale og stort træningscenter?
● Kan du bruge fast løn plus attraktiv bonus?

Hvis du har svaret JA til vores spørgsmål, så har vi jobbet til dig!

Vi er en virksomhed hvor høj faglighed går hånd i hånd med godt humør og hvor arbejdsglæde er et nøgleord. Vi
tilbyder fast løn efter kvalifikationer og der er mulighed for en attraktiv bonus ordning. Vi overholder naturligvis
basiskontrakten.

Og så behøver vi ”næsten” ikke at fortælle at vi forventer at du:

● Er målrettet og udholdende, men også struktureret og kvalitetsbevidst.
● Bestrider evnen til at motivere og ”Compliance” er dit mellemnavn.
● Kan tage selvstændige initiativer og har pondus.
● Er god til at samarbejde med andre.
● Kan møde 2 gange tidligt og 2 gange sent hver uge. Tidligt er kl. 07.00 og sent er kl. 18.00/19.00.

Send din ansøgning til thomas@fdhi.dk

Jobstart hurtigst muligt.

Vi er en moderne virksomhed inden for fysioterapi og fitness. Vi arbejder med alle former for fysioterapi og er
kendt for at have høje standarder på alle områder, har et godt ry og er forrest i feltet.

Vi har 600 kvm klinik og 2.400 kvm fitnesscenter.  Vi er 19 fysioterapeuter, 2 massører, 1 centerleder, 3 sekretærer,
1 grafikker, 12 fysioterapeutstuderende og rigtig mange instruktører.

Vi har naturligvis bemandet reception i hele åbningstiden.

Læse mere om os på www.fdhi.dk

Har du spørgsmål så ring eller skriv til Thomas Höfelsauer på 2623 1111 eller thomas@fdhi.dk

Vi ser frem til at møde dig!

____________________________

Mange hilsner
Lars Bryde Lind & Thomas Höfelsauer

FysioDanmark Hillerød, Milnersvej 39A, 3400 Hillerød

http://www.fdhi.dk/

