
FYZIOTERAPEUT 

 

Základní informace:  

Hledáte zajímavou pracovní příležitost? Jste absolventem oboru Fyzioterapie? Rádi byste se v tomto 

oboru uplatnili? Chcete se stát součástí týmu odborníků, kteří jsou pro svou práci nadšení?  

Moderní soukromá společnost poskytující kvalitní péči v oblasti rehabilitace hledá do svých řad právě 

Vás, a to na pozici:  

FYZIOTERAPEUT 

 

Pracovní náplň:   
* Poskytování péče klientům 
* Provádění vyšetření a následné naplánování průběhu terapie 
* Poradenství pacientům v průběhu terapie 
* Práce v moderním prostředí společnosti 
 

Požadujeme:   
* Vzdělání v oboru Fyzioterapie 
* Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta 
* Znalost Vojtovy metody VÝHODOU 
* Znalost Kabatovy metody VÝHODOU 
* Zručnost a aktivní přístup k práci 
 
Nabízíme: 
* Stabilní práce na HPP 
* Odpovídající platové ohodnocení 
* Pružná pracovní doba 
* 13. plat 
* Příspěvek na dopravu 
 
* Hledáme fyzioterapeuty do těchto regionů: Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

 

Zaujala Vás tato nabídka práce FYZIOTERAPEUT? Pokud ano, zašlete svůj strukturovaný životopis ve 

WORDu na emailovou adresu healthcare“zavináč“acjobs.cz. Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří 

týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému 

kandidátovi. 

Aktuální pracovní nabídky personální agentury práce Advantage Consulting naleznete na: 

http://www.acjobs.cz/nabidky-prace/. Zde se nabízí práce v Praze, práce v Brně, práce v Ostravě, 

práce v Olomouci, práce v Plzni, práce v Ústí, práce v Hradci a dalších regionech České republiky.  

Zašlete nám svůj životopis a my Vás ZDARMA zaregistrujeme do databáze uchazečů o zaměstnání. 

ZDARMA si také můžete aktivovat službu „AC Pošťák“, která Vám zajistí zasílání aktuálních pracovních 

nabídek na Váš e-mail, dle Vámi zvoleného regionu, oboru a požadované mzdy.  

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do 

personální agentury práce Advantage Consulting, s.r.o. a AC Jobs, s.r.o. dáváte souhlas ke 

shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a se zasíláním pracovních nabídek. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou 

formou.  

 


