BLIV FODTERAPEUT
DIT SKRIDT IND
I EN LYS FREMTID

LÆRING I BEVÆGELSE

WWW.TRADIUM.DK

VIL DU HJÆLPE
ANDRE MENNESKER?
Tag en uddannelse som Statsautoriseret Fodterapeut. På kun 1½ år bliver du
uddannet til at varetage opgaver med alt fra negle-/hudproblemer til sportsskader.
Fodterapien er en del af sundhedssektoren, og ud over faglige kundskaber stilles der store krav til menneskelige
egenskaber. Der lægges således vægt på menneskelige holdninger i uddannelsesforløbet.
I dit arbejde som Statsautoriseret Fodterapeut vil du opleve, at du kan kombinere din forståelse for mennesker og faget og
derved forbedre deres livskvalitet, når du gennem en eller flere behandlinger afhjælper dine patienter med deres problemer.
Som Statsautoriseret Fodterapeut vil du kunne gøre en forskel for andre.

VIL DU HAVE EN SIKKER
FREMTID MED FRIHED?
Med en fodterapeutuddannelse
træder du ind i en fremtid med
gode jobmuligheder.
Som Statsautoriseret Fodterapeut er der desuden store
muligheder for at arbejde selvstændigt med egen klinik
eller i klinikfællesskaber, hvor du kan planlægge din egen
hverdag med stor frihed.
Der er også mange muligheder for tværfaglige job
muligheder med andre uddannelser som fx massør,
kraniosakralterapi og negletekniker

UDDANNELSEN
Uddannelsen varer 1½ år og er opbygget i 3 moduler. Den
indeholder både teori- og klinikundervisning, hvor det er
tilrettelagt integreret med blandet undervisning hver uge.
Klinikundervisningen foregår på skolens egen klinik.
I klinikundervisningen indgår, ud over behandling af patienter
med negle-/hudproblemer, fremstilling af indlæg og Ortheser
på skolens værksted samt ortonyxibehandling (fremstilling
af bøjler til nedgroede negle). På grund af pensum i teori i
forhold til uddannelseslængde er der en del hjemmearbejde.
Uddannelsen er SU berettiget. Der skal påregnes udgifter til
lærebøger, kliniktøj m.v., der betales af eleven.
Vi har et begrænset antal værelser på college (skolehjem)
på Tradium. Ligesom flere vælger, at bo andre steder
under hele uddannelsesforløbet.

VIDSTE DU…
at Statsautoriserede Fodterapeuter
har gode muligheder for at arbejde som
selvstændig i hverdagen med stor frihed

VIDSTE DU…
at Statsautoriserede Fodterapeuter har
gode jobmuligheder, da der er mangel på
fodterapeuter i sundhedssektoren.

Jeg blev Statsautoriseret
Fodterapeut for at starte
min egen klinik, hvor
jeg hurtigt fik travlt. Jeg
elsker hver eneste dag i
klinikken. Det er givende
og skønt at hjælpe andre
mennesker. Det er dejligt
at gøre en forskel.
Lene, uddannet fodterapeut

Fodterapeutskolen
Vester Allé 26
8900 Randers C
T 8710 0471
E: fodterapeutskolen@tradium.dk

LÆS MERE OM FAGENE
OG UDDANNELSEN PÅ
TRADIUM.DK/FODTERAPEUT

120821

Kontakt os ved spørgsmål.
Få flere oplysninger på tradium.dk/fodterapeut

