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Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS søker ergoterapeut  

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS – rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten er det største private 

rehabiliteringssenteret i Helse Sør-Øst innen nevrologi, hjerneslag, muskel-skjelett lidelser, revmatologi, 

komplekse og sammensatte lidelser, ortopedi og arbeidsrettet rehabilitering. Vi har et kontinuerlig fokus på 

forskning og utvikling, og med 170 ansatte er vi et av Norges største fagmiljø innen spesialisert og tverrfaglig 

rehabilitering. Vi er organisert i tverrfaglige team, der mestring og brukermedvirkning står sentralt. Vår visjon er 

«Sammen flytter vi grenser» som gjenspeiles både i møte med pasientene og internt i virksomheten. Vi har en 

bredt sammensatt tverrfaglig personalgruppe og våre kjerneverdier er Trygghet, Respekt, Profesjonalitet og 

Engasjement. Vi samarbeider tett med øvrige i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og 

pasientorganisasjoner. Vi søker deg som er faglig engasjert og initiativrik, og som er interessert i å bidra til 

utvikling av våre rutiner og pasientforløp.  

Ledige stillinger  Autorisert ergoterapeut i 100 % fast stilling 

Kompetansekrav    Autorisert ergoterapeut, gjerne med videreutdanning, erfaring, kompetanse eller 

interesse innen arbeidsrettet rehabilitering, CFS/ME, revmatologi, kroniske muskel- og 

skjelettlidelser. 

 Ønsker å bidra til samarbeid i pasientens tverrfaglige team. 

 Ansvar for individuell rehabilitering og i grupper. 

 Undervisningsansvar. 

 Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, men 

ingen betingelse 

Egenskaper   Engasjert og profesjonell. 

 Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert 

 Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner 

 Være en positiv medspiller 

 Selvstendig og pålitelig 

 Personlig egnethet vektlegges  

Vi kan tilby   Positivt, trivelig og inspirerende arbeidsmiljø. 

 Tett og godt samarbeid med øvrige ergoterapeuter. 

 Høyt faglig nivå. 

 Utfordrende og variert arbeid. 

 Mulighet for personlig og faglig utvikling. 

 Tarifflønn og god pensjonsordning. 

 Fri trening på Delta treningssenter. 

 Gode parkeringsforhold. 
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Søknadsfrist  Søknadsfrist 24.10.2018. Oppstartstidspunkt: snarest mulig, etter avtale. 

Søknad og CV sendes til personal@vikersund-kurbad.no og merkes: 2018-00014 

Kontaktperson  Avdelingsleder Ann Kristin Lindeman 

Mail: ann.kristin@vikersund-kurbad.no 

Tlf.: 957 69 570 
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