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FYZIOTERAPEUT 
 

 

Vystudovali jste fyzioterapii a chcete se 
věnovat tomu, co má opravdu smysl?  
Chcete pracovat s dětmi a přímo se podílet 
na zlepšování jejich zdravotního stavu?  
Chcete se neustále vzdělávat v oboru a stát 
se špičkovým fyzioterapeutem?  
 
Jsme Neurorehabilitační klinika AXON, 
vysoce specializovaná   soukromá klinika, 
která poskytuje intenzivní terapii 
především dětským pacientům s DMO, 
pacientům po cévní mozkové příhodě, 
nádorech mozku, traumatech hlavy, 
úrazech páteře či s jinými onemocněními, 
která vznikají na úrovni centrální nervové 
soustavy.  
 
Tam, kde jiné terapie končí, my začínáme. 
 

 
Do našeho rostoucího týmu hledáme novou, usměvavou posilu na plný úvazek 
na pozici: 

Fyzioterapeut/ka 
 

Co u nás budete dělat? 

• Starat se o rehabilitaci primárně dětských pacientů s poškozením mozku, 
nádorem mozku nebo jinými neuromuskulárními defekty. 

• Každý den se budete starat o terapii dvou pacientů v dopoledním 
a odpoledním čtyřhodinovém bloku. 

• Terapie probíhá kontinuálně po dobu tří až čtyř týdnů, budete se tak 
podílet na intenzivní dlouhodobé rehabilitaci konkrétního pacienta. 

• K pacientům budete přistupovat individuálně a sestavovat optimální 
rehabilitační plán. 

• K práci budete využívat nejnovější rehabilitační metody TheraSuit® 
a robotické technologie, senzorickou integraci, Snoezelen, případně 
CI terapii. 
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Co Vám práce přinese? 

• Práci na vysoce specializované klinice v mladém kolektivu, s rodinnou 
atmosférou a individuálním přístupem. 

• Přímý vliv na zdravotní stav konkrétního pacienta, díky dlouhodobosti 
a intenzitě terapie. 

• Možnost stát se skutečnou špičkou v oboru fyzioterapie a dlouhodobě 
odborně růst. 

• Naučíme Vás pracovat s nejnovějšími metodami a technologiemi v oblasti 
fyzioterapie. 

• Než začnete vlastní terapie, absolvujete odborné kurzy v hodnotě 75 000 
Kč (TheraSuit, senzorická integrace, Snoezelen, CI Terapie) hrazené 
zaměstnavatelem. 

• Práci na hlavní pracovní poměr, smlouvu na dobu neurčitou, nástup ihned. 

• Nástupní plat 22.000 – 25.000 Kč. 

• Stabilizační příspěvek 20.000 Kč. 

• Podpora bydlení pro mimopražské. 

• Stravenky, 5 týdnů dovolené a další nadstandardní benefity. 

• Práce v širším centru Prahy, poblíž Vyšehradu. 
 
 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• Ukončené vzdělání v oboru Fyzioterapie (DiS., Bc., Mgr.) 

• Kladný vztah k dětem 

• Komunikativnost a profesionální vystupování, pozitivní přístup 
 
Co je výhodou ale ne nutností? 

• Komunikativní znalost AJ nebo jiného světového jazyka 

• Certifikát TheraSuit® (vyšší nástupní plat) 

• Předchozí praxe v léčbě dětí (vyšší nástupní plat) 
 
V případě zájmu nám prosím zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis. 

Uveďte prosím datum možného nástupu. 
 
Kontaktní osoba 
Ing. Elena Michálková 
pr@neuroaxon.cz,  tel.: + 420 606 078 887 
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