SOS International söker Sakkunnig till produktområdet Fysisk
behandling i Sverige
SOS International är nordens ledande assistanspartner till försäkringsbranschen.
Vi arbetar framför allt med assistans inom reseförsäkring, fordonsförsäkring och
sjukvårdsförsäkring.
SOS International ser sjukvårdsförsäkringar och healthcare som strategiska tillväxtområden. Därför
söker vi nu en sakkunnig för medverkan i utveckling av ett fysiskt behandlingskoncept inom ramen
för försäkringsbolagens sjukvårdsförsäkringar.

Primära arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett nära samarbete med produktavdelningen där du genom din yrkeskompetens
och erfarenhet medverkar i utveckling av produktområdet och framtagning av produktstandard för
att möta våra försäkringskunders krav och önskemål.
Du deltar vid behov i utvecklingsmöten tillsammans med våra kunder
Du är en resurs för leveransorganisationen och samverkar med operations. Både i skapandet av
leveransprocesser och i utveckling av medarbetare.
Inledningsvis deltar du även i uppbyggnad och underhåll av ett nationellt nätverk av fysiska
behandlare och kliniker inom fysioterapi, Naprapati och kiropraktik samt säkerställer rätt
yrkeskompetens i nätverket. Här ingår ett ansvar för kvalitetssäkring och att levererade
behandlingar bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
Placeringsort Göteborg. Resor till huvudkontoret i Köpenhamn samt till behandlingskliniker runt om
i Sverige ingår.
.

Din yrkesprofil
•
•
•
•
•
•
•
•

Du är utbildad leg, Sjukgymnast / leg, fysioterapeut.
Du har 10 års yrkeserfarenhet varav minst 5 år på privatklinik. Gärna egen verksamhet
Du har god kunskap om den privat hälso- och sjukvårdsmarknaden. Kunskaper om
försäkringsbranschens hälso- och sjukvårdstjänster är meriterande.
Du har erfarenhet av idrottsmedicin och egenvård inom det fysiska området.
Du har erfarenhet av digitala behandlingsinsatser
Du är utåtriktad, tillmötesgående och pålitlig - och kan tillämpa dessa färdigheter för att
bygga goda, långsiktiga relationer med både våra kunder och vårt behandlarnätverk
Du är drivande och målinriktad och van att själv planera ditt arbete och ta egna initiativ.
Gärna med erfarenhet av att implementera processer.
Kunskaper inom ortopedisk manuell medicin är meriterande.

Vi erbjuder dig
Ett spännande arbete i internationell miljö där du samarbetar i ett dynamiskt team med skiftande
yrkesbakgrund.
SOS International är arbetsplatsen för dig som önskar leverera en kvalificerad insats i en
inspirerande och oformell miljö.
Vi erbjuder en attraktiv lön och övriga förmåner enligt avtal

Är ovanstående intressant?
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Head of Medical Centre, Gritt Ramsing Thunbo på
grt@sos.eu, Sänd din ansökan och CV genom att klicka nedan på ”Sök tjänst”
Din ansökan vill vi ha senast 2018-02-19. Alla ansökningar utvärderas löpande under
ansökningsperiod.

