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Soukromá klinika LOGO s.r.o., byla založena před 
30 lety jako specializované zdravotnické zařízení na 
diagnostiku a terapii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se 
rozvíjela tak, že v současné době je zde poskytována 
komplexní péče v odbornostech – foniatrie, ORL, 
logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní 
lékařství, fyzioterapie a ergoterapie.

Motto kliniky LOGO zní: 

„Pomoc nabízíme Vám všem, kteří jste se pro nás rozhodli“

Pro naše pracoviště na Vsetínské ulici v Brně hledáme 
ergoterapeuta – kolegu do skvělého týmu lidí, jejichž 
přirozeností je chuť pomáhat na vysoce profesionální 
úrovni našim klientům a zároveň jsou to skvělí parťáci, 
kamarádi pro své kolegy.

Základem našeho úspěchu je společná práce celého 
týmu kliniky, která díky komplexnímu přístupu v krátké 
době přináší velmi dobré výsledky. Staňte se i Vy součástí 
týmu, kdy práce dává smysl oběma stranám – našim 
klientům i nám.

• smysluplnou práci ve firmě, která dlouhodobě 
úspěšně pomáhá svým klientům
• zázemí několikrát oceněné české společnosti
• příjemné pracovní prostředí s pohodovými kolegy
• vzdělávání v oboru na akreditovaném   pracovišti
• akreditované vzdělávací kurzy a školení přímo na  
pracovišti
• příspěvek na vzdělání
• zvýhodněný nákup firemních produktů a služeb
• sick-days
• Multisport kartu pro sport a relaxaci
• výtečné obědy v místě pracovišti
• firemní akce

CO U NÁS NAJDETE? 

CO U NÁS BUDETE DĚLAT? 

• pracovat ve velké míře s dětskou klientelou
• provádět ergoterapeutická vyšetření a stanovovat 
léčebné postupy s ohledem na klienta
• spolupracovat s dalšími odborníky naší kliniky za 
účelem nastavení účinné a efektivní péče o klienta
• individuálně pracovat a komunikovat s klienty
• využívat kompenzační a technické pomůcky pro 
efektivní pomoc klientům

• VŠ vzdělání v oboru ergoterapie
• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• chuť pomáhat druhým s laskavostí, profesionalitou 
a trpělivostí odborníka
• ochotu učit se nové věci
• uživatelskou znalost práce na PC
• empatický a vstřícný přístup k dětem

CO OD VÁS OČEKÁVÁME? 

Pro bližší informace volejte nebo pište:

Ing. Andrea Zemánková 
+420 731 868 468  • hr@logoped.cz
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