Kim jesteśmy ?
V!GO to międzynarodowa firma medyczna zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego (protezy kończyn
górnych i dolnych, ortezy, gorsety, kaski korekcyjne). Środowisko medyczne oraz Pacjenci każdego dnia korzystają z proponowanych przez nas rozwiązań,
doceniając zaangażowanie i pasję w rozwiazywaniu problemów niepełnosprawności. Wyróżnia nas nie tylko wiedza i nowoczesna technologia, ale przede
wszystkim Zespół zdolnych i ambitnych fachowców. Na rynku polskim pracujemy od 1999 roku, stale rozwijając zakres naszej działalności. Obecnie oddziały
V!GO zlokalizowane są: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Tarnowskich Górach (Repty), Rzeszowie, Poznaniu, Korfantowie, Lublinie, Gdyni i Wrocławiu.
Kluczowym jest dla nas zapewnienie dostępności usług V!GO, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem i oczekiwaniem Pacjentów. Dlatego też poszukujemy
osób do pracy na stanowisku:

Protetyk / Fizjoterapeuta
(Specjalista zaopatrzenia ortopedycznego).
Czym zajmuje się osoba na poszukiwanym stanowisku ?
Protetyk zajmuje się przede wszystkim projektowaniem protez kończyn (dolnych i górnych), oraz doborem poszczególnych komponentów dla Pacjenta. Jest
odpowiedzialny za proces obsługi (praca z Pacjentem): dobór elementów protezy, nadzór nad wykonaniem zaopatrzenia, dopasowanie i serwis.
Projektowanie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii V!GO: pobieranie miary skanerami elektromagnetycznymi oraz obróbka z
wykorzystaniem systemu CAD-CAM (cyfrowego projektowania i wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego). Ponad to protetyk współpracuje z Pacjentem
w zakresie przygotowania terapeutycznego do protezowania, oraz nauki posługiwania się zaopatrzeniem. Najbardziej doświadczeni prowadzą prelekcje i
wykłady dla środowiska medycznego z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego (protez kończyn).
Jakich kandydatów poszukujemy ?
Do aplikacji zapraszamy osoby, które mają doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładach ortopedycznych (doświadczenie zawodowe lub
ukończone praktyki). Jesteśmy również otwarci na osoby bez doświadczenia, które wiążą swoją przyszłość z tą gałęzią rynku medycznego. Poniżej
przedstawiamy kluczowe oczekiwania:
Wykształcenia wyższego (fizjoterapia, biomechanika) lub średniego (technik ortopeda, technik fizjoterapii) z dobrą znajomością anatomii i fizjologii
człowieka. Uwaga – wymóg wyksztalcenia wskazany w ogłoszeniu jest niezbędny!











Nastawienia na potrzeby i oczekiwania Pacjenta.
Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność szybkiej oceny problemu Pacjenta i wyboru adekwatnych rozwiązań.
Dużych zdolności manualnych i technicznych.
Nastawienia na szybkie przyswajanie nowej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.
Chęci podejmowania inicjatyw mających na celu podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji.
Mobilności, dyspozycyjności – wyjazdy służbowe (również zagraniczne).
Aktywnego zapoznania się z produktami i materiałami proponowanymi i używanymi przez firmę do wykonania zaopatrzenia ortopedycznego.
Samodzielność, dokładność, terminowość.
Zdolności analityczne.
Kreatywność i elastyczność.

Ponad to:




Dobrej znajomości języka angielskiego.
Umiejętności obsługi komputera
Prawo jazdy kat. B

Co zapewniamy ?
 Program szkoleń w kraju jak i zagranicą przygotowujących do pracy w zawodzie
 Szkolenia na poszczególnych etapach produkcji – od pobrania miary do produktu ostatecznego.
 Stabilne warunki zatrudnienia (pełen etat) w międzynarodowej firmie.
 Wzrost wynagrodzenia wraz z rozwojem własnych umiejętności.
 Pracę z Pacjentami i personelem medycznym.
 Pracę w prestiżowej firmie z tradycjami.
 Udział w sympozjach i zjazdach medycznych (jako słuchacz lub prelegent)
Czy warto być z nami ?
Tak ! Dajemy Ci możliwość zdobycia unikalnych umiejętności i doświadczenia na rozwijającym się rynku usług medycznych. Nasi specjaliści przygotują Cię do
pracy w zawodzie, gdzie będziesz miał możliwość pracować zarówno z Pacjentami, jak i personelem medycznym. Ponad to V!GO to tradycja, prestiż i
nowoczesne technologie. Praca w z wykorzystaniem unikalnej, cyfrowej technologii CAD-CAM. Jesteśmy czołowym producentem indywidualnego sprzętu
ortopedycznego w Europie. Swoją wiedzę chcemy przekazać również Tobie, dając Ci szansę na ceniony, szanowany i prestiżowy zawód.

Zapraszamy do aplikacji !
wyślij cv: rekrutacja@vigogroup.eu

