NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK SØGER
EFTERUDDANNELSES ANSVARLIG
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik søger en ambitiøs og målrettet person, der kan varetage planlægning,
praktisk gennemførelse og den løbende videreudvikling af efteruddannelsestilbuddet og turnus for kiropraktorerne i Danmark.
Som ansvarlig for NIKKB’s efteruddannelse er du med til at præge planlægning og strategi på efteruddannelses- og
turnusområdet, og stillingen vil give dig mulighed for at opbygge et stærkt fagligt netværk.
Vi lægger vægt på en person med følgende kendetegn:
 Uddannelse som kiropraktor samt erfaring med virke som kiropraktor foretrækkes
 Interesse for og indsigt i uddannelsesområdet
 Kan arbejde både selvstændigt og i et team
 Nytænkende og iderig
 Interesse i elektronisk vidensoverførsel, herunder e-læring
Arbejdsområdet omfatter:
 Planlægning af kursusrækker
 Administration og praktisk gennemførelse af kurserne
 Ansvarlig for den praktiske afvikling af turnus samt udviklingen af denne
 Varetage udviklingsopgaver og indgå i samarbejdsrelationer med bl.a. SDU, DKF og lign. organisationer i andre lande
 Ansvarlig for 4-5 kollegaer herunder administrative medarbejdere, konsulenter og efteruddannelseskoordinator i
forbindelse med planlægningen og afviklingen af kurserne
 Deltagelse i relevante konferencer, kurser osv. i ind- og udland
 Deltagelse i planlægningen af Faglig Kongres
 Deltagelse i div. råd og udvalg vedrørende uddannelse, turnus og efteruddannelse
 Engagement i instituttets samlede arbejdsområde og udvikling
 Implementering og understøttelse af systematisk efteruddannelse
Stillingen er en deltids-stilling med reference til instituttets direktør. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst mellem NIKKB og DKF.
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2017 og der vil være en måneds overlap med den nuværende efteruddannelses
ansvarlige, således at der sikres en grundig overlevering.
For yderligere information kontakt direktør Henrik Wulff Christensen på telefon 2027 4647
Ansøgningen sendes til: Direktør Henrik Wulff Christensen på mail: mlerche@nikkb.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20. oktober 2017
Læs evt. mere om NIKKB på: www.nikkb.dk

OM NIKKB
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en
erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og
videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for
kiropraktik og klinisk biomekanik.







NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre
forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og
offentligheden.
NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske
kiropraktorer, der ruster dem til at praktisere i et samfund og
et sundhedsvæsen i udvikling.
NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på
røntgenområdet.
NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for
kandidater i klinisk biomekanik.

