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Otsime oma meeskonda proteesimeistrit! 
 

Oled sa oled hariduselt füsioterapeut või tegevusterapeut, kellele tõsiselt meeldib meditsiini 

valdkonna tehnoloogiline pool ja sul on head käelised oskused? 

On sul kogemus valdkonna töös või oled kutset omandamas ja sa vajaksid uut väljakutset? 

Meeldib sulle  inimestega töötamine ja sa oled tugevalt detailidele orienteeritud? 

Otsid sa tööd, kus sulle antakse võimalus otsustada ja vastutada? 

 

Otsime oma meeskonda proteesimeistrit. Spetsialist, kelle tööks on valmistada jäseme kaotanud 

inimesele uus käsi või jalg, et läbi selle anda uus võimalus aktiivseks eluks.  

 

VAJALIKUD KARAKTERISTIKUD 

Oled täpne ja usaldusväärne, sõnapidaja; 

Kiire mõtleja ja positiivse ellu suhtumisega; 

Julged otsustada ja vastutada; 

Suudad meeskonnas töötada; 

Oled hea ja osav suhtleja; 

 

 

TÖÖ JA ETTEVÕTE 
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Proteesimeistri põhitööks on amputatsiooni läbi teinud patsiendi nõustamine, jäsemeproteesi 

projekteerimine ja valmistamine, kasutuses olevate proteeside hooldus ja remont. Tihedalt tuleb 

teha koostööd aktiivravihaiglate arstide, füsioterapeutide ja tegevusterapeutidega. Töö toimub 

ka komandeeringutena erinevates asukohtades üle Eesti, mistõttu on vajalik b-kategooria 

juhilubade olemasolu. Pidevalt tuleb ennast hoida kursis valdkonnas toimuvaga ning valdav osa 

koolitusi on inglise või saksa keeles. Kliendid on nii eesti kui vene keelsed, seega on mõlema 

keele oskus oluline. Töö käigus tuleb omandada abivahendi spetsialisti kutse tase 5.  OÜ 

Rehabilitatsiooniabi tagab töötajale vajaliku väljaõppe.  

OÜ Rehabilitatsiooniabi on abivahendite ja meditsiiniseadmete valmistamise, müügi ja rendiga 

tegelev ettevõte. Meie juures töötab 19 töötajat. Töötame Eesti Haigekassa ja 

Sotsiaalkindlustusameti lepingute alusel. Oleme lepingulised partnerid SA Põhja-Eesti 

Regionaalhaiglale jäsemeproteeside valmistamises. Töötame koos kõigi suurimate 

komponentide valmistajatega, mis annab võimaluse kasutada uusimaid tehnoloogiaid 

tehisjäsemete valmistamisel.   

 

 PEAMISED TÖÖÜLESANDED 

Suhtlemine kliendiga, nõustamine, võimaluste tutvustamine; 

Kliendile tema õiguste ja kohustuste tutvustamine; 

Jäsemeproteesi projekteerimine;  

Jäsemeproteesi valmistamine; 

Materjalide ja komponentide tellimuse esitamine kontorile; 

Tehtud töö dokumenteerimine; 

Proovide läbiviimine, proteesi kohandamine; 
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Proteesi kasutamise õpetamine; 

Proteeside hooldus ja remont; 

  

MIINIMUM KVALIFIKATSIOON 

Oled füsioteraapia või tegevusteraapia eriala lõpetamas.  

Eesti ja vene keele oskus, suureks eeliseks lisaks inglise keele oskus. 

Oled kiire õppija, tahad õppida ja oled valmis oma harjumusi muutma, sest kui mõni neist 

eelnevatest nõudmistest on puudulik pead olema võimeline koos meeskonnaga kiiresti 

arenema. 

Sul peab olema tahet tööd teha ning oled valmis reaalselt panustama. 

Omad b-kategaaria juhtimisõigust. 

 

TÖÖTASU 

Väljaõppe ajal pakume töötasuks 1000 eurot (bruto) 

Tööle asumisest alates baastöötasu 1000 eurot (bruto), millele lisandub sõltuvalt tehtud töödest 

1500 - 2500 eurot (bruto) lisatasu.  

 

Proteesimeistri ametikohale kandideerimiseks, saada oma CV andrei.sokolov@abivahendid.ee. 

Rohkem infot telefonil 53440808 Andrei Sokolov 


