Haluatko oppia kuinka
työskentelemme Nordic Clinic Helsinki
- kokonaisvaltaisen lääketieteen
klinikallamme?
Juuri nyt etsimme harjoittelijoita avustamaan asiakastuessa.

Nordic Clinic Helsinki kasvaa. Etsimme nyt harjoittelijoita, jotka ovat
kiinnostuneita oppimaan lisää kuinka työskentelemme
kokonaisvaltaisen lääketieteen klinikallamme. Ehkä olet opiskelija tai
vastikää perustanut oman kokonaisvaltaisen lääketieteen toimipisteen?
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla osana meidän tiimiä, jossa
yhdessä autamme asiakkaitamme löytämään oireen juurisyyn sekä
hoitamaan sitä.
Harjoittelusta ei makseta rahallista korvausta. Sen sijaan harjoittelu voi
olla arvokas ja ainutlaatuinen tilaisuus kartoittaa omia tietoja ja taitoja
kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen lääketieteen alalla. Harjoittelijan
tehtävänä on ensisijaisesti olla mukana lääkärin vastaanotoilla sekä
avustaa lääkäriä muistiinpanojen kirjaamisessa.

Harjoittelijana Nordic Clinic Helsingillä saat:
● Käsityksen kuinka työskentely kokonaisvaltaisen lääketieteen
klinikalla toimii.
● Kokemusta asiakastuesta sekä muistiinpanojen kirjaamisesta
lääkärin vastaanotolla.
● Koulutuksen työtehtäviin.

● Mahdollisuuden kehittää omia tietoja ja taitoja alalla sekä
kasvattaa luottamusta käyttää kokonaisvaltaista lääketiedettä
omien mahdollisten asiakkaiden kanssa.
● Mahdollisuuden osallistua maksutta kursseihin ja koulutuksiin
jotka järjestetään Nordic Clinic Helsingin puolesta.
● Mahdollisuuden alkaa työskentelemään klinikalla
harjoittelujakson jälkeen mikäli yhteistyö on sujunut hyvin ja
klinikalla on tarve palkata uusia työntekijöitä.
Meidän odotukset harjoittelusta:
● Harjoittelija sitoutuu työtehtäviin vähintään kolmeksi
kuukaudeksi, mutta pidempi ajanjakso on toivottavaa.
● Lääkärin vastaanotot ovat keskiviikkoisin klinikan aukioloaikoina.
● Työtehtävät vievät ajallisesti muutamasta tunnista suunnilleen
yhteen päivään viikossa ja työskentely tapahtuu etänä.
● Pääsääntöinen tehtäväsi on asiakkaiden tukeminen, vastaanotoilla
mukana oleminen ja muistiinpanojen kirjaaminen sekä testien ja
lisäravinteiden tilaaminen asiakkaille.
Nordic Clinic - tietoa meistä
Nordic Clinic on yksityinen lääkäriasema, jonka ensimmäinen toimipiste
avattiin vuonna 2002 Kööpenhaminassa. Siitä lähtien Nordic Clinic on
saavuttanut kansainvälisesti ensiluokkaisen maineen kokonaisvaltaisen
terveydenhoidon edelläkävijänä. Hoitomme sopii erityisesti
pitkäaikaisten terveysongelmien hoitoon. Lähtökohtamme ovat
asiakaslähtöisyys, palvelualttius, kokonaisvaltainen hyvinvointi,
huippuluokan osaaminen ja terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten
välinen tiivis yhteistyö.
Terveydenhoidossa painotamme elimistön biokemiallisen tilan
tuntemista ja elintapojen vaikutusta terveyden ylläpitoon ja sairauksien

ennaltaehkäisyyn. Hoidossa otamme huomioon terveyden
kokonaisuutena, koska ymmärrämme, että terveyden eri osa-alueet
vaikuttavat toisiinsa. Emme keskity vain yksittäisen oireen hoitamiseen,
vaan pyrimme löytämään oireen juurisyyn ja hoitamaan sitä. Tämä
lievittää oiretta, mutta auttaa myös ylläpitämään terveyttä
pitkäkestoisesti.
Hoitomme perustuu laboratoriotutkimuksiin, ruokavalio- ja
elämäntapamuutoksiin sekä muihin tarvittaviin lääketieteellisiin
hoitoihin, jossa kehon epätasapainot palautetaan normaaliksi.
Suunnittelemme hoidon henkilökohtaisesti jokaiselle asiakkaalle
huomioiden muun muassa geneettisen perimän, terveyshistorian,
ruokavalion, henkisen tilan, liikuntatottumukset ja unenlaadun.
Voit lukea meistä lisää täältä: http://nordicclinic.fi/.
Hakemus
Kuulostaako tämä mielenkiintoiselta? Olet lämpimästi tervetullut
lähettämään hakemukseksi: info@nordicclinic.fi.

