
Autoriserede psykologer til CSM-Øst
 
Til ansættelse i centeret på Frederiksberg og til satellitter i 
henholdsvis Syd- og Nordvestsjælland
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Da Center for seksuelt misbrugte, 
CSM Øst i 2020 har fået ekstra 
midler til at nedbringe ventetiden 
på behandling, søger vi i alt fem 
psykologer på fuld tid til tidsbe-
grænsede ansættelser. 

Vi søger psykologer, som kan være 
med til at varetage den individuel-
le psykoterapeutiske behandling. 
Klienterne har ofte komplekse 
traumer og problemstillinger, 
herunder PTSD og relationelle 
vanskeligheder. 

Behandlingen foregår inden for en 
psykodynamisk ramme og forstå-
else, og der inddrages andre tera-
peutiske tilgange, herunder eks-
poneringsterapi. 

Behandlingen består typisk af 
længerevarende terapiforløb, og 
effekten monitoreres løbende af 
Videnscenter for Psykotraumato-
logi, Syddansk Universitet.

Ønskede kompetencer
•  Du er minimum autoriseret  

psykolog
•  Du har gerne erfaring med  

målgruppen, traumebehand- 
ling og psykiatrien

•  Du er i stand til at arbejde selv-
stændigt og er god til at samar-
bejde med egen samt andre  
faggrupper

Arbejdsopgaver
•  Varetagelse af individuel psyko- 

terapi, typisk længere forløb
•  Opgørelse og formidling af  

spørgeskemaer som et led i  
behandlingen

•  Visitationssamtaler

Vi tilbyder
•  En spændende og udviklende 

arbejdsplads der er præget af 
høj faglighed og godt kollegialt 
arbejdsmiljø

•  Mulighed for psykologfaglig  
udvikling via intern sparring 
samt supervision ved specialist-
godkendt supervisor

•  Fleksibel arbejdstid samt løn i 
henhold til gld. overenskomst

Vi søger to psykologer til Frede-
riksberg, to psykologer til Nord-
vestsjælland samt en psykolog til 
Sydsjælland, da en af vores faste 
psykologer ligeledes bliver udsta-
tioneret der. 

Ansættelserne er på 37 timer og 
løber fra 01.01.2020 - 31.12.2020 

Ansøgning sendes elektronisk 
med CV og relevant dokumenta- 
tion til job@csm-ost.dk 

Ansøgningsfrist d. 6.november 
2019 kl. 12.00. Samtalerne finder 
sted i CSM-Øst, Frederiksberg, 
onsdag d. 13. november og torsdag 
d. 14. november 2019.

For yderligere oplysninger om 
CSM-Øst, se csm-danmark.dk/ost 
eller kontakt centerchef Tina 
Holm Johansen på tlf. 40 33 31 42 
eller tillidsrepræsentant og  
psykolog Christine Lund på  
tlf. 60 17 90 81

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.


