
 

Fysioterapeut  
Til træningscenter for beboere og for borgere til ambulant træning. 

 

En af vores erfarne fysioterapeuter har søgt nye udfordringer, og vi har derfor en fuldtidsstilling ledig til 

besættelse pr. 1. december 2021, i vores træningsafdeling med 4 fysioterapeut- og 1 

ergoterapeutkollega samt to assistenter. 

Vi varetager vedligeholdende træning med institutionens 60 beboere, samt ambulante træninger 

henvist efter §86 og §140, herunder 2 aflastningspladser med tilhørende genoptræning. Du bliver 

tilknyttet til en af vores 6 boenheder og får et tæt samarbejde med plejegruppen. 

Træningen foregår således både hos borgeren i et tæt samarbejde med plejegrupperne, i 

træningscenter samt i bassin. 

Vi søger en fysioterapeut 

som har lyst til at arbejde primært med ældre, og gerne med erfaring på de områder vi primært 

modtager visitationer på, som ryg/nakke lidelser, herunder smerteproblematikker, neurologiske lidelser, 

bassintræning, borgere med livslange træningsbehov, samt genoptræning i forbindelse med vores to 

aflastningspladser. 

Vi søger en person 

som helt naturligt kommunikerer anerkendende med både borgere og kolleger. At du med en frisk og 

umiddelbar tilgang, aktivt tilstræber at skabe gode relationer både i terapeutgruppen, og med 

plejegrupperne. At du er selvkørende og selvstændig med blik for værdien af tværfagligt samarbejde. 

Vi præsenterer Caspershus for dig 

som en god, solid selvejende institution som har det meste under samme tag, og hvor ledelse og 

medarbejdere samarbejder indenfor de givne rammer, om at levere kerneydelserne til borgerne med 

udgangspunkt i stedets værdigrundlag. 

Du vil opleve et godt samarbejde med, og faglig støtte fra, nære kolleger i træningsgruppen, og fra 

ledende terapeut, og du vil opleve en arbejdsplads hvor der tales om tingene, og hvor beslutninger kan 

træffes hurtigt. 
 

Ansøgningsfristen til stillingen er den 21. oktober kl. 12.00, pr. brev eller på mail til ledende terapeut 

Dorthe Dettmann, dode@frederikshavn.dk. Du er også velkommen til at kontakte Dorthe med 

spørgsmål på mail, eller på telefon 9842 4355, bedst formiddag.  Løn efter gældende overenskomst 

mellem fysioterapeutforeningen og KL. Samtaler forventes afholdt den 25. og 26. oktober.  

Se mere på vores hjemmeside www.caspershus.dk om værdier og faglige tilgange. 

 

Caspershus er en selvejende institution med egen bestyrelse som øverste myndighed. Vi har 

driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune for institutionens 60 pladser hvoraf ét afsnit (10 

pladser) er skærmet afsnit for borgere med demens, og to boliger er aflastnings/genoptrænings boliger. 

Udover de 60 boliger har vi træningscenter for beboere, og for borgere der er visiteret til ambulant 

træning. 
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