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Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) 

 
Er du en erfaren leder, som ved hvad det vil sige at stå i spidsen for en professionel 

organisation, der rummer flere faggrupper og frivillig arbejdskraft? Evner du at navigere blandt 

mange interessenter og sikre kursen, samtidig med at du ser mod nye horisonter? Så er 

stillingen som leder af CSM Øst måske noget for dig. 

 

CSM Øst er et af i alt tre senfølgecentre, der varetager behandling og rådgivning af mennesker 

med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Centret har 11 ansatte (psykologer, 

socialrådgiver og psykoterapeuter), 7 frivillige telefon- og chatrådgivere samt ulønnede 

instruktører i aftentilbuddene til brugerne. 

 

Faglige kompetencer 

 Du har relevant lederuddannelse og nogle års erfaring fra en professionel organisation og 

har kendskab til senfølger efter seksuelle overgreb 

 Du har en faglig baggrund som autoriseret psykolog eller tilsvarende uddannelse 

 Du har ledelses- og organisationsudviklingserfaring fra organisationer, der rummer flere 

fagprofessionelle samt frivillige  

 Du har gode forhandlingsevner og formår at lede en organisation, der mødes med 

forventninger fra mange interessenter 

 

Arbejdsopgaver 

 Du er daglig leder med ansvar for drift og udvikling, personaleområdet, behandlings- og 

rådgivningsarbejdet samt økonomistyring, foruden løbende rapportering til centrets 

bestyrelse og eksterne interessenter 

 Du skal være garant for centrets faglighed såvel indadtil som udadtil og i samvirke med 

centrets medarbejdere sikre opsamling af faglig viden og udvikling  

 Du skal styrke samarbejde og netværksdannelse i forhold til de øvrige centre og 

samarbejdspartnere på området. 

 

Vi forventer 

 At du har lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af et professionelt behandlings- 

og rådgivningscenter med høj faglighed 

 At du sikrer, at centrets økonomiske og faglige ressourcer udnyttes optimalt til gavn for 

brugerne, herunder være ansvarlig for løbende optimering af organisationen samt for 

kvalitetssikring og dokumentation af centrets aktiviteter og målopfyldelse 

 At du har gode relationelle kompetencer  

 At du er psykisk robust 

 At du kan understøtte både de ansattes og de frivilliges trivsel i et fagligt svært og til tider 

psykisk belastende felt. 
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Vi tilbyder 

 En velfungerende organisation med engagerede medarbejdere og frivillige 

 Et udfordrende lederjob med god mulighed for at gøre en reel og meningsfuld forskel for 

centrets brugere, ansatte og frivillige 

 Et samarbejde med en engageret og kompetent bestyrelse 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker efter aftale. 

 

Reference 

Stillingen refererer til bestyrelsen for CSM Øst 

 

Vil du vide mere? 

Kontakt formanden for bestyrelsen, Per Holm, på telefon 40744451 eller mail ph@sus.dk. 

 

Ansøgningen 

Ansøgning sendes pr. mail til ph@sus.dk senest den 3. december 2018 kl. 12.00. Første 

samtalerunde er den 14/12 2018; anden samtalerunde er den 19/12 2018. Stillingen ønskes 

besat den 1. februar 2019. 
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