
Vi søger to psykologer til ansættelse 
34 timer ugentligt snarest muligt el-
ler senest den 1/7 2019, som kan være 
med til at varetage den psykotera-
peutiske behandling, individuelt og 
i gruppe. Klienterne har ofte kom-
plekse traumer og problemstillin-
ger, herunder PTSD og relationelle 
vanskeligheder. Behandlingen fore-
går inden for en psykodynamisk 
ramme og forståelse, og der ind-
drages forskellige andre terapeuti-
ske tilgange, herunder ekspone-
ringsterapi, bl.a. Prolonged 
Exposure Therapy. Behandlingen 
består typisk af længerevarende 
forløb og effekten monitoreres lø-
bende af Videnscenter for Psyko-
traumatologi, Syddansk Universitet.

Ønskede kompetencer
•  Du er minimum autoriseret psy-

kolog og har erfaring med indivi-

duel terapi og gruppeterapi
•  Gerne erfaring med målgruppen, 

traumebehandling og psykiatrien
•  Du arbejder selvstændigt og er 

god til at samarbejde med egen 
samt andre faggrupper

Arbejdsopgaver
•  Varetagelse af individuel psyko- 

terapi og gruppeterapi, typisk 
længerevarende forløb

•  Opgørelse og formidling af  
spørgeskemaer som et led i  
behandlingen

•  For- samt visitationssamtaler

Vi tilbyder
•  En spændende og udviklende  

arbejdsplads der er præget af  
høj faglighed og godt kollegialt 
arbejdsmiljø

•  Mulighed for psykologfaglig ud-
vikling via intern sparring, delta-
gelse i specialistrettede kurser 

samt ekstern supervision ved 
specialistgodkendt supervisor

•  Fleksibel arbejdstid samt løn i 
hht. gældende overenskomst

Ansøgning sendes elektronisk med 
CV og relevant dokumentation til 
job@csm-ost.dk. Ansøgningsfrist 
den 6.maj 2019 kl. 12.00.  
Første samtalerunde den 15.maj; 
anden runde den 23. maj 2019. 

For yderligere oplysninger om 
CSM Øst, se www.csm-ost.dk,  
kontakt centerchef Tina Holm  
Johansen på telefon 40 33 31 42  
eller cand.psych.aut. Anne Wibeck 
Holt på telefon 60 17 90 32

Vi ønsker at fremme ligestillingen og 
opfordrer derfor alle kvalificerede til 
at søge uanset alder, køn, religion  
eller etnisk tilhørsforhold.
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Center for Seksuelt Misbrugte, CSM-Øst søger 2 psykologer

CSM-Øst er et af i alt tre regionalcentre, der varetager behandling og rådgivning af voksne  
med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. CSM Øst tilbyder psykologbehandling, 
socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud og VISO-rådgivning. Derudover telefon-  
og chatrådgivning ved frivillige. 


