
 

Vil du være vores kollega? 
Vi er en moderne fodklinik i rivende udvikling, og vi har brug for en dygtig autoriseret fodterapeut. 

 
● Kunne du tænke dig at blive en del 

af et fællesskab med gode kolleger og 
faglig sparring? 

● Vil du gerne have adgang til 
topmoderne udstyr og de nyeste metoder? 

● Er du nysgerrig og altid på jagt efter 
ny viden inden for faget? 

● Er du selvstændig, ansvarsbevidst 
og god til at omgås mennesker i alle 
aldersklasser? 
Så er det lige dig, vi søger! 

Vi garanterer fuldtidsarbejde 

Fodklinikken Aabenraa er en moderne fodklinik med flotte lokaler i det nybyggede sundhedshus, 
Opnørgården, i Aabenraa. Gennem de senere år har vi været igennem en rivende udvikling med en 
stor tilgang af patienter, og vi har nu så mange, at vi kan fylde alle hullerne i din kalender. 

Vi har topmoderne udstyr og bruger de nyeste teknikker til gavn for vores patienter. Blandt andet 
behandler vi effektivt neglesvamp samt muskel og ledsmerter med laserbehandling, lige som vi har 
eget værksted og tilbyder akupunktur til eksempelvis smertelindring. 

Vores fællesskab 

Vi er alle selvstændige, autoriserede fodterapeuter, men vi går op i at have et kollegialt fællesskab, 
både socialt og fagligt. Vi hjælper og dækker ind for hinanden, når kalenderen skal gå op, eller hvis en 
af os gerne vil afsted på kursus. Vi er på udkig efter et langvarigt samarbejde, og er kemien rigtig, er 
der på sigt mulighed for medejerskab af klinikken. 

Det praktiske 

● Vi arbejder under gældende overenskomst for autoriserede fodterapeuter. 
  

● Du bliver indlejer hos os og skal naturligvis passe dine egne patienter. Men vi har patienter 
nok til en fuldtids fodterapeut, så du er sikret alt det arbejde, du ønsker. 
  

● Vi har patienter både på klinikken, på plejehjem og som udebehandlinger. Med mellemrum 
behandler vi også patienter på Aabenraa Sygehus. 
  

● Vi søger en fuldtids kollega, men arbejdstiden tilrettelægger vi efter aftale. 
 

Om os 

”Faglighed og professionalisme i en afslappet atmosfære” – er det vi altid stræber efter hos Aabenraa 
Fodklinik. 

Vil du gerne høre mere? Så kontakt os meget gerne på telefon 74 62 70 30 eller mail 
dalbo@mailme.dk 


