Etac søger en fysio- eller ergoterapeut til en stilling som kørende hjælpemiddelkonsulent
Vi tilbyder et selvstændigt og fleksibelt job i en virksomhed i vækst, i et Team med en god omgangstone og
fokus på et godt arbejdsmiljø.
Etac har over 40 års erfaring med udvikling, produktion og salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi, der bidrager til menneskers
livskvalitet. Vi vækster, og er derfor i gang med at finde nye kolleger til teamet.
Vi søger derfor en dygtig fysioterapeut eller ergoterapeut til en stilling som kørende hjælpemiddelkonsulent med fokus på
formstøbning og børnehjælpemidler i Region Syd.
Du bliver en del af et team med ansvar for at yde professionel vejledning, måltagning, levering og det perfekte valg af produkt og
pasform af formstøbte produkter – børnehjælpemidler.
Det er en fordel, hvis du er bosiddende i Region Syddanmark og jobbet er med base hjemmefra. Du vil indgå i et team med 7
salgskonsulenter og 1 teamleder.

Dine primære ansvarsområder er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for vejledning/måltagning/levering af formstøbte produkter
Udføre sidestillingsanalyse, behovsanalyse og rådgivning til kunder/borgere vedrørende formstøbte produkter
Bistå borgere, pårørende, sagsbehandlere og terapeuter med vejledning og valg af produkt
Undervisning af kommunale terapeuter i formstøbte produkter
Tilpasning og levering af pædiatri produkter efter behov
Samarbejde med udviklingsafdelingen
Input til kampagner og øvrige marketingaktiviteter, herunder til pædiatri webinarer og workshops.
Deltagelse i messer
Budgetansvarlig i det tildelte distrikt

Af faglige kompetencer forventer vi, at:
•
•
•
•

Du er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut
Du mestrer dansk i tale og skrift
Du har et godt kendskab til engelsk
Du har B-kørekort

Har du erfaring indenfor social- og sundhedssektoren, kundepleje, rådgivning mht. siddestillinger og hjælpemidler, vil det være en
fordel.
Vi går efter den rigtige profil, og sørger for grundig introduktion til produktområderne, hvis du ikke tidligere har været i berøring
med hjælpemidler.
Som person har du god situationsfornemmelse og gode kommunikationsevner. Du er robust, både mentalt og fysisk. Du kan
arbejde selvstændig og er udviklingsorienteret, pragmatisk og proaktiv. Du ser muligheder fremfor begrænsninger og er
resultatorienteret og handlekraftig.
Du har fokus på kunden og leverer en høj grad af kvalitet i dit arbejde. Du har en åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med
både kunder og kolleger og kan begå dig i alle miljøer. Du er en teamplayer og har et godt humør og respekterer andre mennesker.
Sidst men ikke mindst er du analytisk anlagt med gode overbliks- og prioriteringsevner.

Vi tilbyder:
Et afvekslende job i en moderne og hastigt voksende virksomhed med betydelige jobmæssige udfordringer og tværorganisatorisk
samarbejde.
Du vil opleve et stærkt sammenhold baseret på sunde værdier og du møder en flok dedikerede og dygtige kolleger i et uformelt og

dynamisk miljø.
Du får således en god mulighed for en solid personlig og faglig udvikling, samtidig med du sætter dit markante præg på udviklingen.
Der er højt til loftet og betydelige frihedsgrader i jobbet baseret på gensidig tillid.
Løn efter kvalifikationer.
Såfremt ovenstående har afledt spørgsmål vedrørende stillingen, bedes du kontakte Teamleder Lise Davidsen på telefon 40443735
eller på mail lise.davidsen@etac.com.
Har du ovenstående kvalifikationer og har jobbet din interesse, kan du sende din ansøgning inkl. CV og andre relevante bilag på
mail til Louise Schjøth: jobs.dk-eas@etac.com
Tiltrædelse: Snarest muligt. Vi afholder løbende samtaler og ansætter, når den rette kandidat er fundet
Du kan besøge vores hjemmeside www.etac.dk og www.etac.com for yderligere informationer.

