In noul nostru centru de recuperare medicala din municipiul Giurgiu, firma SC Galen Medical
Fizioterapie SRL ofera un post de fizioterapeut / asistent medical fizioterapie, cu pregatire
sau experienta suplimentara in masaj de recuperare.
Cerinte de angajare :
-

-

Absolvirea studiilor de profil
Obtinerea avizului de libera practica
Experienta minima sau tanar absolvent - deși este de preferat ca persoana să
aibă experiență în domeniu, întreprinderea noastră acorda șanse egale de
angajare tinerilor absolvenți. II incurajam pe toti cei doritori sa aplice pentru
acest post, noi fiind pregatiti sa oferim intelegere si flexibilitate.
Disponibilitate pentru program full-time
Disponibilitatea de a se deplasa la punctul de lucru din Giurgiu (daca nu locuieste
in municipiu) – costurile cu transportul sunt decontate de firma Galen
Disponibilitate de a obtine o viza de flotant (daca nu are adresa de domiciliu in
judetul Giurgiu) – aceasta cerinta este data de natura proiectului european, iar
costurile sunt suportate de firma Galen

Cabinetul este finantat printr-un proiect european de economie sociala, care ofera o sansa
la tratament de calitate anumitor grupuri vulnerabile. Suntem in cautarea unor profesionisti
cu inalt grad de dedicare care sa fie atenti la nevoile pacientilor clinicii. Dorim sa cream un
spatiu de lucru cat mai placut si o echipa de oameni care sa conlucreze pentru sanatatea
clientilor nostri.
Beneficii :
-

Salariu fix, negociabil, cuprins intre 2000 si 3000 RON
Decontarea transportului la locul de munca (daca angajatul nu are domiciliul in
municipiul Giurgiu)
Instruire gratuita, oferita de catre furnizor, in ceea ce priveste folosirea
echipamentelor clinicii
Garantarea postului si a salariului fix pe o perioada de 21 de luni (prin proiectul
european)

Candidatul ideal da dovada de :
•
•

Profesionalism si seriozitate in munca sa zilnica
Empatie fata de pacienti si fata de familia acestora – atunci cand se confrunta cu o
suferinta, oamenii au nevoie de intelegere si de blandete, iar centrul nostru pune
nevoile pacientului pe primul plan

•

Abiitati de comunicare si capacitate de a lucra in echipa – fiziokinetoterapeutul
lucreaza in stransa colaborare cu medicul pentru a oferi cel mai bun tratament
pacientilor

DESCRIEREA ACTIVITATII
Atributiile fizioterapeutului sunt urmatoarele:
- Efectuează următoarele proceduri asupra pacientului:
• aplicare de curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă
• aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvență joasă și înaltă
• aplicare de ultrasunete si de radiații luminoase terapeutice
• aplicare de proceduri de hidroterapie
• aplicatii TECAR

- Impreuna cu medicul, stabilește prioritățile privind procedurile și întocmește planul de
aplicare a acestora.
- Pregătește fizic pacientul pentru procedura de aplicat.
- Pregătește aparatura necesară pentru aplicarea procedurii.
- Aplică procedurile prescrise conform indicațiilor privind zona de tratat și parametrii de
aplicație.
- Supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice și anunță medicul de
schimbările survenite.
- Reorganizează locul de muncă pentru următorul pacient.
- Aplică proceduri de prim ajutor în urgențele medicale apărute în cadrul centrului sau în
orice alte situații, în limita competențelor profesionale.

DESCRIEREA COMPANIEI
Centrul de recuperare medicală „Galen Medical Fizioterapie SRL” este o firma nou infiintata
in orasul Giurgiu. Dorim sa lansam un nou concept în materie de terapii complementare,

prin aducerea sub același acoperiș a unor modalități de tratament diverse ce în momentul
de față nu se regăsesc reunite nicăieri în județul Giurgiu: electroterapia, terapia TECAR,
kinetoterapia, masoterapia (masajul), hidroterapia, termoterapia, terapia cu aerosoli.
Toate echipamentele noastre sunt noi, achizitionate de la producatori de incredere din
domeniul recuperarii medicale.
În ceea ce privește investițiile principale (echipamente de fizioterapie, Tecar și hidroterapie),
acestea sunt dotate cu cea mai nouă tehnologie în domeniu (ecran tactil, programe de
tratament prestabilite, etc).
Avantajele firmei noastre sunt:
•
•
•
•
•

echipamente de ultimă generație, cu randament ridicat, consum redus de energie,
prietenoase cu mediul înconjurător.
introducerea pe piața de profil din județul Giurgiu a terapiei TECAR (Transfer
Energetic Capacitiv si Rezistiv), unul dintre cele mai moderne tratamente folosite cu
succes la ora actuală în fizio-kinetoterapie.
includerea în oferta noastră de servicii a magnetoterapiei - acest echipament nu face
parte din aparatura cabinetelor concurente la momentul de față.
promovarea hidroterapiei ca formă de tratament prin introducerea pe piața locală a
terapiei prin curenți galvanici
crearea unei echipe medicale noi, dedicata nevoilor pacientului

