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Dine arbejdsopgaver vil være: 
•  Du skal fungere som co-terapeut 

med en fast medarbejder hver 14. 
dag i ca. 3 ½ time (15:30-19:00) 
Disse timer dækker over 2 ½ times 
selvhjælpsgruppe, samt ca. en halv 
time inden gruppen begynder til 
forberedelse, og en halv time efter 
til oprydning og evaluering sam-
men med den faste medarbejder. 

•  Som co-terapeut er du minimum 
med til 24 gruppegange (fratruk-
ket ferier med mere, strækker 
forløbet sig ca. over et års tid) 

 
Ved ansættelsen lægger vi vægt på:
•  At du har en relevant faglig bag-

grund som psykolog, eller eksa-
mineret psykoterapeut (fra ud-
dannelse godkendt af Psykotera-
peutforeningen)   

•  Du skal kunne forpligte dig til at 
arbejde minimum et år som fri-
villig hos CSM Øst, da det er vig-
tigt for vores klienter at vi til-
stræber så meget stabilitet som 
muligt i gruppeforløbet 

Andre vigtige kompetencer:  
•  At du kan sætte dine grænser,  

og kan rumme svære problem-
stillinger

•  At du har mod på at være en  
aktiv co-terapeut i gruppen

Vi tilbyder:
•  Kvalificeringskursus, samt lø-

bende supervision og sparring
•  Erfaring med gruppeforløb
•  Viden om målgruppen
•  Et fagligt og socialt stærkt  

fællesskab

Ansøgning og CV sendes digitalt  
til job@csm-ost.dk  
Skriv ”Co-terapeut” i emnefeltet.

Ansøgningsfristen er   
mandag den 21. oktober. 

Samtalerne vil blive afholdt  
i uge 44 og 45.

Er du vores nye frivillige co-terapeut til 
selvhjælpsgruppen på Frederiksberg?

Hvem er vi? CSM-Øst er et af i alt tre regionalcentre, der varetager behandling og rådgivning 
af mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Centret tilbyder individuel  
og gruppebehandling, socialrådgivning og deltagelse i selvhjælpsgruppe. Centrets frivilligdel 
omfatter udover telefon- og chatrådgivere også instruktører på centrets aftentilbud (kreativt 
værksted, yoga m.m.) 

Vi søger en frivillig terapeut, som ønsker at være med som co-terapeut i en selvhjælpsgruppe 
for voksne der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb. 


