
..søges til Quick Cares afdeling i 

Stevns.
Er du fysioterapeut og er du interesseret i et utraditionelt, spændende og 
udfordrende arbejde i en vækstvirksomhed med et innovativt miljø, er 
dette måske lige noget for dig.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care udvikler og leverer dynamiske ydelser til landets kommuner og
jobcentre, og har gjort det siden 2007. Målet med ydelserne er at bringe 
borgerne fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. 

Indsatserne er altid effekt og dialogstyrede, og har til sigte at skabe en 
synergieffekt mellem jobcentret og Quick Care, men altid med sigte på at 
bringe borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, uanset om den 
leverede ydelse er afklaring, opkvalificering eller genoptræning.

STILLINGEN
Til vores ambitiøse afdeling i Stevns søger vi en relationsskabende fysiote-
rapeut til en fultidsstilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest 
muligt.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige 
medarbejdere.

Dine opgaver bliver blandt andet at agere projektkonsulent og udarbejde 
træningsprogrammer for borgere henvist til Quick Care fra jobcentret og 
varetage holdundervisning. Quick Care har et træningsorienteret beskæf-
tigelsesrettet fokus og vi behandler derfor ikke vores borgere manuelt. 
Vores kunde er jobcentret som henviser borgere på offentlig forsørgelse; 
sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp, jobafklaringsforløb eller 
ressourceforløb for afklaring og/eller opkvalificering af borgerens fysi-
ske/psykiske funktionsniveau. Dette med henblik på en ”individuel målret-
tet indsats” til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Du vil få et tæt samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret og skal 
arbejde inden for beskæftigelseslovgivningen med en sundhedsfaglig 
baggrund. Det skriftlige arbejde udgør 20-30% af arbejdet og du får 
ansvaret for din egen borgerstamme og borgerforløb. 

I Quick Care ønsker vi en kultur, hvor vi er behjælpelige i vores naboafde-
linger f.eks. ved sygdom, ferier og lignende, derfor kan enkelte arbejdsda-
ge i nærliggende afdelinger på forekomme.

MEDARBEJDERPROFIL
� Du er uddannet fysioterapeut gerne med beskæftigelsesrettet  
 erfaring
� Du er indstillet på at din faglighed bringes i spil i en ny virksom- 
 hedsvendt kontekst/på arbejdsplads
� Du er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt
� Du er udadvendt med empatiske evner og en god
 relationsskaber
� Du er omstillingsparat 
� Du kan skabe motivation, har gennemslagskraft og er loyal
� Du har erfaring med eller lyst til at undervise i smertehåndtering.

VI TILBYDER
• Et spændende, utraditionelt og afvekslende job; med nye
 perspektiver inden for sundhed & beskæftigelse
� Et arbejde i en dynamisk virksomhed i vækst hvor tingene og   
 udvikling går stærkt
� Et uformelt og hyggeligt miljø 
� Et selvstændigt arbejde hvor der er mulighed for at gøre en   
 forskel
� Et arbejde hvor din faglige og personlige udvikling er vigtig for os
� Grundig oplæring og indføring i beskæftigelsesområdet med   
 understøttende kurser i ”QuickCare Academy” 
� Ansættelse efter gældende overenskomst

VI FORVENTER
� At du overholder deadlines
� At du kan administrere skriftlige opgaver og leverer rettidigt 
• At du er fleksibel i forhold til arbejdsbelastning og arbejdstider
� At du tør tage faglige beslutninger, der berører andre mennesker
� At du kommunikerer ærligt og direkte
� At du formår at tage teten og være handlekraftig
� At du har lyst og mod på at anvende din faglighed i en ny virk-  
 somhedsvendt kontekst
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Lorem ipsum

ANSØGNING OG KONTAKT

Såfremt du kan se dig selv i ovenstående så fremsend en motiveret 
ansøgning med fokus på din selvstændighed, rettidighed og din evne 
til at netværke. 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at 
kontakte Afdelingsleder Mette Louise Nielsen på tlf: 29 39 93 88

Ansøgning, CV og profilfoto sendes til mail adm@quickcare.dk 
mærket ”Fysioterapeut Stevns”.

Ansøgningsfrist den 20.05.2018
Samtaler vil blive afholdt løbende.


