Falck Hjælpemidler søger
Ergo- eller Fysioterapeut
(forlænget ansøgningsfrist)

Arbejdsopgaver
Vore terapeuter arbejder i specialeteams indenfor følgende funktioner: handicapbiler
og boligindretning, hjælpemidler, siddestillinger, velfærdsteknologi samt vikarservice.
Vi søger en terapeut, der skal indgå i vores specialeteam med fokus på
sagsbehandling af handicapbiler og boligindretning. Alle vore terapeuter løser
ligeledes vikaropgaver hos vores samarbejdskommuner.
Profil
Du har indgående kendskab til sagsbehandling af handicapbiler efter Servicelovens
§114. Endvidere har du lettere kendskab til boligindretning. Du er struktureret og
systematisk i din tilgang til arbejdet, og trives godt med en høj grad af
selvstændighed. Du er alsidig og fleksibel og sætter pris på varierende
arbejdsopgaver. Både samarbejdspartnere og kollegaer vil opleve dig som en åben og
imødekommende person. Det forventes, at du har IT-kendskab på brugerniveau.
Idet vi løser konsulent- og vikaropgaver i hele Danmark forventes det, at du kan stille
egen bil til rådighed - kørsel afregnes efter statens takster.
Ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling med fysisk placering i Allerød. Stillingen aflønnes
med en attraktiv lønpakke, der modsvarer de efterspurgte kvalifikationer.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Claus Sørensen på
telefon 2040 3758 eller e-mail: clso@falck.dk
Sådan søger du
Skriftlig ansøgning mrk. ”Terapeut” sendes senest 14/4 2015 kl. 12 til ovenstående email.
Falck Hjælpemidler A/S
Gydevang 2 D
3450 Allerød
Att.: Claus Sørensen

Falck Hjælpemidler A/S samarbejder og indgår partnerskaber med offentlige
virksomheder for at drive, optimere og nytænke helhedsløsninger inden for
ældre- og handicapområdet.
Vi går altid efter løsninger, som tilgodeser brugernes behov og samtidig er både
visionære og økonomiske.
Vores fire væsentligste forretningsområder er:


Drift af hjælpemiddeldepoter



Specialrådgivning vedr. handicapbiler, boligtilpasning, hjælpemidler og
velfærdsteknologi.



Vikarservice til sagsbehandling på handicap-området



Konsulentvirksomhed

Falck Hjælpemidler A/S blev dannet i 1996 som et offentlig-privat-partnerskab mellem
det daværende Frederiksborg Amt og Falck A/S.

Om Falck

I mere end 100 år har det været Falcks mission at arbejde for at forebygge ulykker,
sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og
kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Falck Danmark A/S er i dag i en
rivende udvikling med såvel national som international vækst. Med over 30.000 ansatte
i 44 forskellige lande er Falck en virksomhed i konstant udvikling og med mange
muligheder for udfordringer og karriere.

Falcks værdier er, hjælpsom, handlekraftig, hurtig, tilgængelig, troværdig og kompetent.
Værdierne efterleves dagligt i den måde, vi omgås på og løser vores opgaver på. Det er
derfor særdeles vigtigt, at du kan genkende dig selv i disse værdier. Læs mere om at
arbejde hos Falck på www.falck.dk eller www.falck.com.

