
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 24/2022 
 

 

Nazwa firmy: 

 

REHABKA sp. z o.o.  

zakład leczniczy Alfa & Omega Med 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

Ul. Świętego Rocha 10 lok. 210, 15-879 Białystok 

rekrutacja@rehabka.pl, www.rehabka.pl  

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Podmiot leczniczy REHABKA z siedzibą w Białymstoku poszukuje 

fizjoterapeutkę/tę z doświadczeniem i samodzielnością zawodową do pracy 

stałej.  Praca w samodzielnych gabinetach fizjoterapeutycznych w systemie 

1:1. Obsługa recepcyjna Pacjenta zapewniona. Preferowana forma 

współpracy: kontrakt B2B 

Oferowane stanowisko pracy: Magister fizjoterapii z samodzielnością zawodową 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Ok. 160-170 h/mies.  

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Ul. Warszawska 39 lok. U-8 

15-062 Białystok 

Zakres obowiązków: 

• diagnostyka funkcjonalna pacjenta; 

• kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii, kinezyterapii, 

masażu; 

• nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do 

zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności; 

• wypełnienia dokumentacji medycznej pacjenta po każdej wizycie, w 

systemie; 

• dokonanie umówienia pacjenta na kolejne spotkania; 

• opieka nad pacjentami, w zakresie posiadanej wiedzy udokumentowanej 

dyplomem magistra fizjoterapii. 

Wymagania: 

• Czynne PWZ 

• Empatia w odniesieniu do Pacjenta 

• Wysoka kultura osobista 

• Entuzjazm 

• Ukończony PNF (certyfikat) 

• Rozpoczęty kurs terapii manualnej 

• Znajomość obsługi komputera 

• Umowa B2B 

Oferujemy: 

• Praca z indywidualnym pacjentem w systemie 1:1; 

• Czas pracy 45:15 min (terapia : uzupełnienie dokumentacji), 

• Praca w samodzielnym gabinecie fizjoterapeutycznym, o wysokim 

standardzie wykończenia; 

• Praca na nowoczesnej aparaturze i stołach elektrycznych; 

• Zapewniamy obsługę recepcyjną Pacjenta; 

• Zapewniamy serwis sprzątający pomieszczenia; 

• Pomieszczenia klimatyzowane. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@rehabka.pl 

Data ważności oferty: 01.08.2022 
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http://www.rehabka.pl/

