Underviser og produktspecialist
Brehms Spilerdug
– Formidling og salg af Spilerdugs løsninger inden for ergonomi og forflytning
Da vores dygtige medarbejder Dorte Vennerstrøm har valgt at gå på pension ved årets udgang, har vi brug
for en ny kollega pr 1. september, der kan dække vores aktiviteter hos kunder og brugere i region, nord, midt
og syd.
Jobbet
Du får det primære ansvar for vores kunder og brugere i de 3 regioner. Gennem synlighed og faglighed
udvikler du relationen til eksisterende kunder og skaber kontakt til nye.
Du kommer til at instruere og uddanne i brugen af Spilerdug ved forflytningsopgaver, påklædning m.v.
Derudover bliver du en del af udviklingen af metoder, instruktionsvideoer, vejledninger, E-learning og meget
mere. Alt sammen med fokus på at forbedre vores mange brugeres dagligdag. Du vil desuden deltage aktivt
i virksomhedens fortsatte udvikling.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at:
•

Opsøge nye og eksisterende kunder for at booke møder undervisning.

•

Udvikle og afholde kurser i brug af Spilerdug, forflytningskundskab og lignende, dels hos kunder, dels
på vores egne åbne kurser.

•

Uddanne forflytningsvejledere på vores egen forflytningsvejlederuddannelse.

•

Deltage i Brehms Spilerdugs interne faglige aktiviteter, ca. 6 gange årligt.

•

Deltage i aktuelle temadage/Fagligt Træf/messer m.m.

•

Besvare faglige spørgsmål via mail og telefon.

•

Medvirke til fortsat udvikling af håndværket ”At benytte Spilerdug”, ved kreative arbejdsmetoder,
sammen med Brehms Spilerdugs øvrige faglige medarbejdere.

•

Medvirke ved udarbejdelse af læringsmateriale, f.eks. video, vejledninger mv.

•

Holde dig ajour med tendenser og udvikling på arbejdsmiljøområdet.

Vi forestiller os
Du har erfaring fra områder som arbejdsmiljø, hjælpemidler samt sundheds- og plejesektoren. Du har en
relevant sundhedsfaglig uddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut og har eventuelt suppleret med
overbygning eller videreuddannelse. Du er velfunderet inden for bevægeapparatet og forflytningsteknikker.
Det er nødvendigt, at du er velformuleret i både skrift og tale og har et godt brugerkendskab til Officepakken. Du må meget gerne have erfaring med andre digitale værktøjer f.eks. billede-/videobehandling,
webredigering og opslag på sociale medier. Du har kørekort og bil.
Det vigtigste er din motivation og dit drive for at være ude hos kunderne/brugerne og gøre en forskel. Du er
selvstændig, flittig, ansvarsbevidst og en del af et team.
I øvrigt kendetegner det dig, at du
•

Kan lide at formidle, undervise og kommunikere indenfor ergonomi og forflytning.

•

Har let ved at tage telefonen og opsøge nye som eksisterende kunder.

•

Er struktureret og god til at planlægge.

•

Er serviceminded og hjælpsom.

•

Trives med at arbejde selvstændigt i en varieret dagligdag.

•

Trives med at kollegaer og leder, i det daglige, nås via mail, teams og telefon.

•

Er kreativ og løsningsorienteret samt praktisk anlagt.

Vi tilbyder
Et meget selvstændigt job med stor indflydelse på både egen hverdag og virksomheden. Endvidere får du
engagerede kolleger og bliver en del af et fagligt udviklende miljø på højt niveau. Du arbejder ud fra
hjemmearbejdsplads og får naturligvis stillet pc, betalt internet, mobiltelefon mv. til rådighed. Lønpakken
forhandles ud fra anciennitet, kompetencer og erfaring. Derudover indeholder den pension og
sundhedsforsikring.
Stillingen er på 34-37 timer pr. 1. september 2022.
Send din ansøgning
Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til direktør Christian Krogh-Jeppesen, 23688734 eller
faglig konsulent og fysioterapeut Dorte Vennerstrøm, 28296734.
Send din ansøgning og CV til info@spilerdug.dk
Ansøgningsfrist d. 14. maj 2022
Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 23. og 24. maj. 2. runde vil blive afholdt d. 8. og 9. juni.
Din ansøgning behandles naturligvis fortroligt.

