
Optimal Klinikk søker etter en naprapat/PT til heltidsstilling med fast honorar i 
oppstartsfase. 

Vi tilbyr:
- Et godt og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
- Kollegaer som virkelig gjør det ytterste for å få pasientene smertefrie
- Et godt rykte for å ikke være samlebåndsbehandlere
- Konkurransedyktig avtale og betingelser (du må være selvstendig næringsdrivende) uavhengig av 

om du er nyutdannet eller godt etablert.
- Store muligheter for å holde kurs og foredrag, og skape en annerledes arbeidsplass for seg selv
- Opplæring i vårt journalsystem (Hano)
- Oppkobling til behandlernettverk.no og samarbeid med alle de store forsikringsselskapene
- Profesjonell administrasjon som tar seg av markedsføringen, nettsiden og annet oppslukende 

arbeid
- Å jobbe med internasjonale toppidrettsutøvere én hel uke hvert år i forbindelse med Bislett 

Games
- Tilgang til Optimal Trening og fasilitetene
- Egne nøkler slik at man har tilgang til klinikkens og treningsfasiliteter 24/7 året rundt

Vi har passert sju driftsår, og er fortsatt i stadig vekst. Vi har en veldrevet praksis med egen 
administrasjon som tar seg av alt det praktiske, slik at terapeutene kan jobbe med det de kan best. 
Vi streber etter å ivareta våre kunder og pasienter med grundige undersøkelser og behandlingstiltak. 
På sju år har vi fått et solid fotfeste og er strategisk plassert på Bislett/Oslo med enkle 
parkeringsmuligheter for kunder/pasienter.

Vårt tverrfaglige team består av fysioterapeuter, osteopat, naprapater, akupunktør, personlig trenere 
og muskelterapeuter. Grunnet økt kapasitet søker vi nå etter en naprapat som kan passe inn hos oss. 
Den rette kandidaten kommer til dekket bord og får kunde- og pasientlister å jobbe med fra dag én. 
Vi kan garantere en variert arbeidshverdag med mange ulike kundecaser.

Vi ser etter deg som behandler mennesker og kollegaer med respekt, og tilstreber en evidensbasert 
tilnærming til de plager som pasientene presenteres med. Du må kunne se hele personen og et 
behandlingsforløp som er mest mulig effektiv for kunden/pasienten.

Vi ønsker ikke å være en samlebåndsklinikk, men en klinikk der kunder får effektiv behandling og 
´utdanning´ slik at de også kan bli selvgående på sikt. Vi ønsker å gjøre mer ved å gjøre mindre.

Vi samarbeider og deler lokaler med Optimal Trening, Norges største PT senter. Her har du tilgang 
til å kjøre all rehabtrening på et stort moderne treningsstudio med alle nødvendige fasiliteter. Om du 
ønsker å ha PT timer i tillegg til å være behandler så er det store muligheter for det.

Vi oppfordrer nytutdannede til å søke, men vi ønsker også kontakt med godt etablerte terapeuter 
som ønsker nye utfordringer og miljøskifte.

For å nevne noe så er vi stolte av å være Bislett Games sin offisielle samarbeidsklinikk gjennom 
flere år. Vi samarbeider også med alle de store forsikringsselskapene, deriblant Nordic NetCare, 
Falck Helse, Storebrand, Vertikal Helse, Sparebank1, Gjensidige, Protector, Tryg Forsikring, 
Codan, Fremtind Forsikring, DnB med flere.

http://behandlernettverk.no


Noe av det vi forventer av vår nye kollega:
- Er positivt innstilt til utfordringer og har et godt humør
- Liker å jobbe med mennesker
- Liker å jobbe med både passiv og aktiv behandling
- Er interessert i idrettsmedisin
- Er glad i å oppdatere seg hele tiden for å følge med på det «nye»
- Kan være etablert eller fersk i ‘gamet’, men sulten på mer kunnskap og arbeidserfaring
- Har lyst til å drive sin virksomhet på heltid, og ta del i å fylle opp kalenderen sin raskest mulig
- Punktlig og nøye
- Selvstendig, initiativrik og samarbeidsorientert
- Fleksibel, lærevillig og interessert i å jobbe i et tverrfaglig miljø

Vi ser frem til å motta søknad, CV og referanser.
Søknad sendes til adrian@optimalklinikk.no
Har du spørsmål så kan du også kontakte Adrian Paul på 40046006.

Oppstart november 2021 og/eller etter avtale.
Stillingsprosent: Heltid

mailto:adrian@optimalklinikk.no

