In vederea inceperii activitatii in noul centru de recuperare medicala din municipiul
Giurgiu suntem in cautarea unui medic specialist/primar fizioterapie și recuperare
medicala.
Cerinte de angajare :
-

-

Absolvirea studiilor superioare (facultatea de profil)
Detinerea 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 part-time (4 ore/zi, cumulate lunar in mod flexibil
functie de programul candidatului si de necesitatile cabinetului)
Disponibilitatea de a se deplasa la punctul de lucru din Giurgiu – 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 unui medic cu
inalt grad de dedicare si profesionalism care sa fie atent 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.
Limitarile specifice proiectului ne pun in situatia de a oferi, pentru inceput, un post parttime. Acest post este ideal pentru cei ce doresc sa isi complementeze veniturile printr-un al
doilea job. Odata cu largirea bazei de pacienti, programul poate fi modificat, daca exista
disponibilitate si din partea angajatului.
Beneficii :
-

Salariu fix + comision negociabil din costul fiecarei consultatii
Decontarea transportului la locul de munca
Garantarea postului si a salariului fix pe o perioada de 21 de luni (prin proiectul
european)
Flexibilitate maxima a programului de lucru

Candidatul ideal este un medic dedicat, poate aflat la inceput de drum, care isi doreste sa
faca parte din proiectul nostru si sa se implice pe termen lung. Cautam un angajat, dar si un
potential partener, care sa se dezvolte profesional impreuna cu noi – dupa doi ani, in functie
de rezultatele pe plan financiar si social ale cabinetului, luam in considerare cooptarea
medicului ca asociat in firma Galen.

Calitatile candidatului ideal:
•

•

•

Profesionalism - competența profesională este utilizarea in mod uzual a comunicării,
cunoștințelor, abilităților tehnice, raționamentului clinic, emoțiilor, valorilor și
reflectării în practica de zi cu zi în beneficiul individului și al comunității deservite.
Munca in echipa - abilitatea de a lucra bine cu ceilalți este importantă, deoarece
calitatea muncii în echipă și colaborarea vor avea un impact direct asupra
standardului de îngrijire pe care oferit pacienților.
Bun comunicator - in calitate de medic, se va interacționa cu oameni din toate
categoriile sociale. Medicina este un subiect complex, deci trebuie să se poata
comunica în mod clar cu pacienții cu privire la simptomele, diagnosticul și planurile
de tratament

DESCRIEREA ACTIVITATII

În cadrul centrului de recuperare, medicul specialist va fi cel care stabilește planul de
tratament specific, obiectivele de recuperare medicală, programul de ședințe, locul și modul
de desfășurare în vederea educării sau reeducării unor
deficiențe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau
pierderea unui segment al corpului.
Atribuțiile postului:
•
•
•
•
•

Prescriea de tehnici medicale, exerciții, masaj, aplicații cu gheață, apă și căldură,
electroterapie și alte procedee conform conduitei terapeutice și obiectivelor fixate.
Stabilirea programului de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient; instruirea
persoanelor implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program.
Evaluarea progreselor făcute de pacient; adaptarea planului de tratament în funcție
de evoluția pacientului.
Implicarea în perfecționarea continuă a activității de recuperare, propunând investiții
în noi tehnologii și suplimentarea de scheme de tratament.
Preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional propriu și al personalului din
cabinetul de fizioterapie

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
echipa noua, dedicata nevoilor pacientului

