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Fysioterapeut (indlejer) til ydernummer under 30 timer 

  
Vi søger en ny kollega til fast stilling til ydernummer under 30 timer pr. 1/1 eller snarest 
derefter.  
Vi er en klinik beliggende i Marstal på Ærø med gode adgangsforhold, 3 lukkede 
behandlingsrum, træningsrum og tilknytning til motionscenter. Vi er ud over dig et team 
på 5 fysioterapeuter, som indgår som en selvstændig del af et sundhedshus med læger og 
sygeplejerske. 
Du vil blive en del af et dynamisk team, hvor faglighed, medindflydelse, kvalitet og 
udvikling er vores mærkesager. Vores indleje er lav til gengæld forventer vi at du ønsker at 
være en aktiv del af vores team og klinik. 
  
Vi søger en fysioterapeut som kan arbejde selvstændigt, men som samtidig brænder for at 
udvikle vores klinik sammen med os. Du skal kunne lide det nære samfund og de 
muligheder/udfordringer det giver. Du har mulighed for selv at planlægge din arbejdstid, 
så om du vælger to-tre længere arbejdsdage eller 5 korte er op til dig. Så du kan optimere 
din arbejdstid uanset om du vælger at pendle eller bor/vil bosætte dig på vores dejlige ø. 
Du skal kunne lide mangfoldige faglige udfordringer og være klar til at tage både 
individuelle behandlinger, hjemmebehandlinger og holdtræning. Fordeling af 
arbejdsopgaver sker i samarbejde med resten af teamet. Vi arbejder indenfor og udenfor 
sygesikring, så ønsker du flere timer vil der være mulighed for skabe flere timer den vej. 
Vi er den eneste klinik på øen med ydrenummer, så vi modtager et bredt udsnit af 
patienter. 
 
Det er en fordel med kørekort og erfaring med klinikarbejde, men det er ikke et krav. 
  
Henvendelse/spørgsmål på mail: aeroefys@gmail.com eller 21429095  

 

Ansøgningsfrist 15/12 2021 

Samtaler forventes afholdt d. 20/12  
 
Vi er gerne til hjælp med at finde ledige jobs til ægtefæller/partner og hjælp/inspiration omkring det at 
flytte til Ærø på se f.eks. visitaeroe.dk/job  og flyttilærø.dk  
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