
Hledáme fyzioterapeuta, ergoterapeuta 
Kdo jsme?  

Nestátní zdravotnické zařízení, které od svého založení v roce 2009, poskytuje fyzioterapii tak trochu 
jinak. Standardem je pro nás dostatek času jak pro důkladné kineziologické vyšetření, tak pro terapii. 
První návštěva klienta se tak prodlužuje na 90 až 120 minut. Důraz klademe zejména na kvalitně 
aplikovanou manuální fyzioterapii. S klienty pracujeme uceleně, v rámci celého těla, tak aby výsledek 
byl nejen okamžitý, ale zejména dlouhodobý. V současné době se poskytování léčebné péče rozšiřuje 
z placených služeb také o péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Dlouhodobě spolupracujeme 
s řadou lékařů nejen z oblasti pohybových obtíží, ale také s lékaři z řad lymfologů,  gastroenterologů a 
onkologů. 

Co nabízíme? 

Spolupráci dle dohody: 

• Plný úvazek /HPP-8h denně/ 
• Částečný úvazek na bázi DPP či OSVČ 

Pracovní doba pro HPP 
• 7.30 – 16.00 v ranní směně 3x v týdnu 
• 11.00 – 19.30 v odpolení směně 2x v týdnu 

Mzda v HPP 23.000 – 35.000 Kč s ohledem na délku praxe, dovednosti a znalosti 

Co Vám nemůže chybět? 

• DiS, Bc. nebo Mgr. Vzdělání v oboru fyzioterapie, ergoterapie 
• Vřelá komunikace a pozitivní přístup ke klientům, kolegům a samozřejmě práci 
• Znalosti a dovednosti – zejména pro LTV na NF podkladě a Mobilizace páteře a periferních 

kloubů v rámci akreditovaných kurzů, Manuální lymfodrenáž 
• Loajálnost 
• Trestní bezúhonnost 

Co Vám můžeme nabídnout? 

• Zajímavé platové ohodnocení – dle délky praxe, dosaženého vzdělání a akreditovaných kurzů 
• Rozvržení pracovní doby a pracovní úvazky dle dohody 
• Sick days 
• Práci s motivovanými klienty 
• Využití dostupného přístrojového vybavení a manuální terapie zdarma pro zaměstnance 

nejen v případě úrazu, ale i v rámci sebezkušenostního důvodu. 
• Teambuilding 

Chcete-li dále růst a být součástí naší stabilní firmy, zašlete nám svůj životopis k rukám vedoucí 
fyzioterapeutky Bc. Dita Novotná Sajnerová na dita@fyzioterapeut-tanvald.cz anebo se rovnou 
přijeďte podívat a v rámci jednodenní akce zažít jak pracujeme s klienty. 


