
Přehled nabízených školicích míst
fyzioterapeut (m/f/d) 
s novým konceptem

"Manus per Manum" Vše z jednoho zdroje

Pro nadcházející školicí rok nabízíme nový koncept školení pro profesi fyzioterapeut. pro starší a 
mladší 18 let.

Stručný přehled školení:
– 3letý odborný výcvik na odborném učilišti VPT v Bad Birnbachu se smlouvou o spolupráci

terapeutickým centrem FMR Kufner GmbH s cílem složit státní zkoušku pro profesi 
fyzioterapeut

– následovala 2letá pracovní smlouva s terapeutickým centrem FMR Kufner GmbH
– Při přihlášení na školení fyzioterapeutje součástí školení následná pracovní smlouva na 3 

roky a je tedy závazná pro oba smluvní partnery

Naše služby:
– Žádné školné; Pomoc s registrací ve škole a s přijímací zkouškou
– 500 € hrubého měsíčně v prvním roce školení
– 1 000 € hrubého měsíčně ve druhém roce školení
– 1 500 € hrubého měsíčně ve třetím roce školení
– poté pracovní smlouvu na 3 roky s měsíční mzdou 2 200 € hrubého

Další výhody pro absolventi škol mladší 18 let a starší 18 let:
– Dotace na pohonné hmoty pro vlastní auto od zaměstnavatele nebo okresního úřadu

Regen
– v případě potřeby lze poskytnout služební vůz
– k dispozici celá firemní knihovna
– Během celého školení jsme vám nablízku s radami a jednáním
– Během 3leté pracovní smlouvy s Therapy Center FMR Kufner GmbH jsou možné i další 

školení jako Bobath nebo manuální lymfodrenáž a manuální terapie.
– Další kvalifikace jako specialista možná



Oba partneři samozřejmě musí vzít na vědomí vládní směrnice, které se týkají našeho
zdravotnického provozu, jako je např. Např.: povinné roušky, povinná očkování, povinné testy atd.
V případě nedodržení: okamžité ukončení - zde nejsou žádné výjimky.

Tréninkový koncept platí i pro již započatý trénink fyzioterapeuta; ale po individuální domluvě. 
Promluvte si s námi o tom. Pokud si přejete, můžete absolvovat předstudijní praxi v naší praxi. 
Pokud máte nějaké dotazy, šéf je vám k dispozici: 0151/11582811.

Typ pracovní nabídky: učební obor
Počet volných míst: 2
začátek tréninku: 27.06.2022
místa výkonu práce: Regen, Zwiesel
Pracovní doba: plný úvazek

Požadavky na žadatele:
Promoce školy

osobní dovednosti: Schopnost pracovat v týmu, ochota učit se, pečlivost/přesnost, 
motivace/ochota k výkonu
řidičský průkaz: zbytečné
Požadovaná vozidla: není potřeba žádné vozidlo
Ochota strávit noc: žádné informace
Průběžné vzdělávání a certifikáty: zbytečné

žádost v psané formě, emailem, telefonicky
Financované dokumenty: životopis, Svědectví

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášky na:

Therapiezentrum FMR Kufner GmbH
Herrn Fritz Kufner
Angerstr. 37
94227 Zwiesel
Mobil 015111582811
E-Mail massagepraxis-fritz-kufner@t-online.de
Website: www.therapiezentrum-kufner.de

mailto:massagepraxis-fritz-kufner@t-online.de
http://www.therapiezentrum-kufner.de/

