Stockholms Syncentral söker dig med intresse för synrehabilitering
På Syncentralen arbetar ca 80 personer med rehabilitering och habilitering av personer med
synnedsättning eller blindhet. Vi är organiserade i åldersindelade team och finns i lokaler vid
Fridhemsplan. Yrkeskategorier är bl.a. synpedagoger, leg. optiker, kuratorer, leg. psykologer, leg.
fysioterapeuter, IT-pedagoger, medicinska sekreterare m.fl.
Vi söker nu dig med kompetens inom synområdet och intresse av att arbeta som synpedagog med
habilitering/rehabilitering av personer med synnedsättning/blindhet. Din bakgrund kan tex vara
ögonsjuksköterska, leg. optiker, synrehabiliterare eller arbetsterapeut.
Hur ser din arbetsdag ut?




Kartläggning av personer med synnedsättning. Tillsammans med patienten upprättar du en
rehabiliteringsplan. Träning av kompensatoriska tekniker samt utprovning, förskrivning och
inträning av synhjälpmedel.
Insatserna erbjuds enskilt och/eller i grupp. Besöken sker till största delen på Syncentralen men
besök sker också i patientens närmiljö och/eller hemmiljö.
I arbetet ingår samverkan inom det egna teamet samt med övriga team på Syncentralen, med
anhöriga, externt med ögonläkare, hjälpmedelscentral och andra viktiga aktörer runt personen

Kvalifikationer








Du delar våra värderingar serviceanda, laganda och utveckling.
Gärna tidigare erfarenhet av ögonmedicin, optik eller synrehabilitering.
Utbildad ögonsjuksköterska, synrehabiliterare, legitimerad arbetsterapeut, leg.optiker eller annan
utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god kommunikationsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt och trivs med att arbeta i
team i nära samarbete med dina kollegor.
Du kan självständigt planera och genomföra ditt arbete mot verksamhetens mål.
Du är en person med engagemang, drivkraft och har förmågan att se möjligheter istället för hinder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du är rätt person kan vi erbjuda dig
Ett stimulerande och utmanande arbete. Du får många trevliga och kompetenta kollegor. Sodexo är ett
företag med många inriktningar och karriärmöjligheter.
Anställningsform och arbetstider:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid
Har du frågor kontakta:
För Seniorteamet: Åsa Ahlbom, asa.ahlbom@sodexo.com
Sista ansökningsdag 190811. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden gått ut.

