
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasport to uznana na świecie polska klinika medyczna, jako pierwsza w kraju otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Dzięki współpracy z FIFA Rehasport może wyznaczać kierunki rozwoju 
światowej medycyny sportowej. Integralną częścią medycyny sportu są badania naukowe, a dzięki nim Rehasport oferuje Pacjentom 
możliwość korzystania z najnowocześniejszych terapii oraz opiekę wykształconych specjalistów. 

Klinika jest partnerem medycznym sześciu związków sportowych, m.in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce czy Polskiego Związku Tenisa, 
a w Rehasporcie leczyli się medaliści mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Lekarze i fizjoterapeuci Rehasportu od 2008 roku 
pomagają polskim sportowcom w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich.  

Fizjoterapeuta / Fizjoterapeutka - Sprzedawca 
Miejsce pracy: Poznań 

Do głównych zadań należeć będą:  
•  Bezpośrednia obsługa klienta w sklepie Rehasport Clinic 
•  Pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego (ortezy, wkładki, etc.) 
•  Pomoc w doborze sprzętu sportowego (odzież, etc.) 

Oczekujemy od Ciebie: 
•  Chęci i predyspozycji do pracy na stanowisku, które łączyć będzie kompetencje fizjoterapeuty i sprzedawcy 
•  Wysokich umiejętności interpersonalnych oraz kultury osobistej 
•  Entuzjazmu, ambicji, kreatywności, dokładności, sumienności i odpowiedzialności 
•  Zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów 
•  Biegłej obsługi komputera oraz łatwości w przyswajaniu nowej wiedzy 
•  Umiejętności pracy zespołowej 

Oferujemy: 
• Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Możliwość nauki i rozwoju zawodowego 
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, pakietu OK System/Multisport  
• Zatrudnienie umowa-zlecenie  

 



 
 

 

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV na 
adres: rekrutacja.sprzedaz@rehasport.pl temat wiadomości: Rekrutacja Fizjoterapeuta - 
Sprzedawca. 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rehasport Clinic   
Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i załączonym CV w celu prowadzenia  
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
 
Administratorem przesłanych danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym jest Rehasport Clinic Sp. z o.o.. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic Sp. z o. o, ul. Górecka 30, 60-201 
Poznań, dostępne są na stronie https://www.rehasport.pl/o-nas/kariera 
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