Stillings- funktionsbeskrivelse for ergoterapeut
Filadelfia Sociale Tilbud
Stillingsbetegnelse:
Ergoterapeut
Organisatorisk placering:
Filadelfia Sociale Tilbud
Nærmeste leder
Forstander
Faglige kvalifikationer:
 Dansk erhvervet autorisation som ergoterapeut.
 Gerne klinisk erfaring med undersøgelse/behandling af borgere indenfor målgruppen.
 Gerne erfaring indenfor hjælpemiddeltilpasning/sagsbehandling.
 Gerne erfaring med vejledning i forflytning og ergonomi.
 Gerne erfaring med tværfagligt samarbejde og undervisning.
Personlige kvalifikationer/profil:
 Kvalitets- og udviklingsbevidst.
 Reflekterende over egen praksis.
 Evne til selvstændigt at planlægge eget arbejde
 Åben, fleksibel og indstillet på at indgå i tæt tværfagligt team samarbejde.
 Finder det udfordrende at skabe de bedste vilkår for vores beboere.
 Aktiv i udvikling af den ergoterapeutiske praksis i Filadelfia Socialt Tilbud
Ansvars- og kompetenceområde:
 Ergoterapeuten er ansvarlig for selvstændigt at tilrettelægge og udføre ergoterapeutiske interventioner til beboerne i Filadelfia Sociale Tilbud.
 Ansvarlig for tilrettelæggelse af undervisning og vejledning af pædagogisk og plejefagligt personale i ADL og forflytning.
 Ansvarlig for kontakt til kommunerne vedr. hjælpemidler og tilpasning af disse.
 Ansvarlig for indkøb af nye hjælpemidler til institutionen.
 Ansvarlig for at dokumentere ergoterapeutiske interventioner
 Ansvarlig for udvikling af egen praksis
 Ansvarlig for at kende - og arbejde efter retningslinjer i D4 samt efter værdier og mål
for Filadelfia Sociale Tilbud
Arbejdsforhold:
 Arbejder fortrinsvis i dagvagt på hverdage, ved undervisning kan det blive aktuelt med
nogle aftentimer.


Planlægning af arbejdet lægges fleksibelt, men forventes lagt under størst mulig hensyntagen til botilbuddets drift, ressourceudnyttelse men også faglige udvikling.
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Arbejdsopgaver:
 Udføre undersøgelses- og behandlingsopgaver på ADL vurdering/træning af motoriske,
kognitive og sociale funktioner


Udføre undersøgelses- og behandlingsopgaver på sansestimulering.



Være kontaktperson til kommunerne i forhold til hjælpemidler og hjælpemiddelansøgninger.



Deltage i teammøder og sammen med teamet fastlægge den tværfaglige rehabiliterende indsats hos beboerne.



Støtte, vejlede og indgå i kontinuerlig dialog med kolleger omkring kliniske problemstillinger.



Varetage implementering af sanserum i socialt område i samarbejde med øvrige ergoterapeuter i Filadelfia Sociale Tilbud.



Vurdere behov for -, skrive ansøgning om -, samt tilpasning af hjælpemidler til beboerne.



Indkøb, registrering, tjekke op på og vedligehold af hjælpemidler.



Varetage undervisning i forflytning sammen med forflytningsinstruktør.



Udvikling af effektmål i samarbejde med udviklingspersoner og personale.



Medvirke til udvikling af tilbuddet til beboerne fremadrettet



Hjemmebesøg og vurdering af behov hos nye beboere i samarbejde med afklaringsteam, kontaktpersoner og teamleder.



Vejledning/undervisning til pårørende, evt. hjemmebesøg.



Deltage i relevante faglige netværk (Filadelfia/kommuner/region)



Deltage i visitation af nye beboere.
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