
Terapeut med babyer og børn som speciale søges til privatklinik i Aarhus C
 

Understøttende behandling af babyers motoriske udvikling
Behandling af skævt kranie / favoritside / fladt baghoved (inklusiv manuel behandling)
Behandling af torticollis
Præmature børn og babyer med kolik
Test og behandling af motorisk usikre børn i alderen 0 - 7 år

Muligheden for at sætte dit præg på vores behandlingstilbud til babyer og børn
En alsidig hverdag, hvor du får mulighed for at arbejde med lige præcis det, der interesserer dig mest inden for dine
fagområder
Veldefinerede rammer og et engageret team, der løfter i flok og samarbejder om alt fra økonomiske målsætninger til
tværfaglige projekter

Er fysioterapeut, kiropraktor eller osteopat med speciale i babyer og børn - eller er interesseret i at videreuddanne dig
inden for dette område
Er interesseret i på sigt at kunne lave sensorisk profil (dog ikke et krav)
Har en iværksætter i maven og ønsker at bygge dit eget indtjeningsgrundlag op inden for klinikkens rammer og i
samarbejde med dit team
Drømmer om at være en del af et stærkt team, hvor fællesskab, sparring og tværfagligt samarbejde er i højsædet
Er passioneret omkring dit fag og har lyst til at arbejde med egne og tværfaglige projekter 
Desuden vil det være en fordel, hvis du har en pilatesuddannelse i rygsækken eller har lyst til at uddanne dig som
pilatesinstruktør, men det er ikke et krav

BjørengKlinik er en privatklinik uden for ydernummer med fokus på det hele menneske. Vi arbejder ud fra den filosofi, at hele
systemet hænger sammen – biomekanik, energi, tanker og følelser – og en behandling hos os står derfor på flere ben.  Vores
team består af to fysioterapeuter, en sygeplejerske, en jordemoder og en GynObs-fysioterapeut med speciale inden for
fertilitet, graviditet og efterfødsel, og vi søger en terapeut med eget CVR-nummer, der er specialiseret i  at behandle babyer og
børn. Måske er det dig?

Som terapeut med speciale i babyer og børn skal du have kompetencer inden for:

Til gengæld tilbyder vi:

Vi forventer, at du:

Rammerne i BjørengKlinik
Som indlejer med eget CVR-nummer i BjørengKlinik stiller klinikken behandlerrum til rådighed for dig mimimum 27 timer om
ugen. Med møder og pauser skal du forvente at tilbringe 32 – 33 timer i klinikken om ugen. Desuden skal du i opstarten forvente
2 - 4 timers ugentlig forberedelsestid, som du blandt andet bruger på markedsføring, SoMe og produktudvikling samt på at
opbygge dit kundeklientel. 

Arbejdstiden vil typisk være i tidsrummet fra 8:00 - 16:00. Da det også er vigtigt, at du kan tilbyde dine klienter behandling i de
tidsrum, hvor de har fri, skal du enkelte dage om ugen arbejde i ydertimerne samt hver sjette lørdag - det vil sige i tidsrummet
fra 7:00 - 8:00 og fra 16:00 - 20:00.  Dog uden at det overstiger dine 27 behandlertimer om ugen.  

Som indlejer i BjørengKlinik betales en månedlig provision af din omsætning samt et opstartsbeløb, der dækker en del af
omkostningerne i forbindelse med din opstart - herunder visitkort, annoncekampagner på SoMe, markedsføringsmateriale
med mere.

Og så til det praktiske
Send din ansøgning til kontakt@bjorengklinik.dk senest d.  1. oktober 2021. Jobsamtaler vil blive afholdt i uge 40 
Opstart: Hurtigst muligt eller senest d.  1. november 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, eller har du lyst til at se klinikken, er du velkommen til at kontakte KlinikVært 
Stine Hjælm Skole på telefon 60 24 85 60 eller ved at sende en mail til klinikvaert@bjorengklinik.dk.

Du kan læse mere om klinikken på  www.bjorengklinik.dk.

 


