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Vi søger en psykolog, som kan være 
med til at varetage den individuelle 
psykoterapeutiske behandling. 

Klienterne har ofte komplekse trau-
mer og problemstillinger, herunder 
PTSD og relationelle vanskeligheder.
Behandlingen foregår inden for en 
psykodynamisk ramme og forståel-
se, og vi inddrager forskellige andre 
terapeutiske tilgange, herunder 
eksponerings-terapi. Behandlingen 
består typisk af længerevarende te-
rapiforløb og eff ekten monitoreres 
løbende af Videnscenter for Psyko-
traumatologi, Syddansk Universitet.

Ønskede kompetencer
•  Du er min. autoriseret psykolog
•  Du har gerne erfaring med 

målgruppen, traumebehand-
ling og psykiatrien

•  Du kan arbejde selvstændigt og er 
god til at samarbejde

Arbejdsopgaver
•  Individuel psykoterapi
•  Opgørelse og formidling af spørge-

skemaer som et led i behandlingen
•  Visitationssamtaler

Vi tilbyder
•  En spændende og udviklende ar-

bejdsplads, præget af høj faglig-
hed og godt kollegialt arbejdsmiljø

•  Intern supervision ugentligt
•  Fleksibel arbejdstid samt løn ihh. 

til gældende overenskomst
Der er to psykologer i afdelingen i 
Næstved og et tæt samarbejde med 
psykologerne på Frederiksberg 

Ansættelsen løber fra 01.05.2020 - 
28.02.2021 med mulighed for for-
længelse.

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

Mærk ansøgningen: Psykolog

Ansøgningsfrist d. 11.03.2020 kl. 
12.00. Samtalerne fi nder sted på 
Frederiksberg d. 19.03.2020

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

Center for Seksuelt Misbrugte, Øst søger en 
autoriseret psykolog til afdelingen i Næstved

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

Et barselsvikariat som psykolog, ved CSM Øst i Næstved, er ledigt til besættelse 1. maj 2020 
- 28. februar 2021, med mulighed for forlængelse. Arbejdstid 37 timer ugentligt.Barselsvikariat!
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