
 

 

 

 
Fysioterapeut søges til ydernummer (fuld tid) på FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi i 

Brøndby 

 

Vi er et velfungerende team på 15 fysioterapeuter, 1 massør, samt 2 sekretærer, med bred aldersfordeling, som du 

nu kan blive en del af. 

Klinikken ligger i nye og store lokaler, med 14 lukkede behandlingsrum og 3 store træningssale, på hele 1. salen i 

Sundhedscenter Park Allé 156 i Brøndby.  

I sundhedscenteret arbejder vi bl.a. sammen med praktiserende læger. 

Vi værdsætter godt arbejdsmiljø, samarbejde, temadage og sociale aktiviteter højt, når corona tillader det. 

Vi har stor patienttilgang, både inden for- og uden for sygesikringen, og vi søger derfor snarest en selvstændig,  

udadvendt, servicemindet og engageret fysioterapeut. 

Der er både mulighed for at arbejde som indlejer eller som fastansat. Vi følger Danske Fysioterapeuters 

standardkontrakter. 

 

Klinikerfaring, og uddannelse inden for GLA:D-konceptet, er en fordel, men ikke et krav. 

Du må gerne have erfaring med brug af IT-systemerne Complimenta og/eller Digifys. 

Derudover vægter vi følgende interesser og erfaringer, som du kommer til at arbejde med på klinikken: 

•    Orthopædkirurgi 

•    Idrætsskader 

•    Manuel behandling 

•    Holdtræning 

•    Træning af neurologiske patienter 

 

Klinikken er fortsat i udvikling, og du kan selv, i samarbejde med klinikkens ledelse, være med til at udvikle et eller 

flere behandlings- eller træningskoncepter, som du har interesse for.  

Du er meget velkommen til at kigge på vores hjemmeside www.gild-fys.dk, og se, hvem vi er, og hvilke tilbud vi har til 

vores patienter i øjeblikket, som du kan blive en del af. 

 

Ansøgninger og CV modtages hurtigst muligt, og sendes til daglig leder Anders Heckmann på ah@gild-fys.dk 

Jobsamtaler foretages løbende, og vi vil være fleksible i forhold til opstartstidspunktet. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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