
Barselsvikar for psykolog 

Vi søger en psykolog, autoriseret 
eller tæt på autorisation, der kan 
varetage individuel- og/eller 
gruppeterapeutisk behandling 
af klienter med senfølger efter 
seksuelle overgreb i barndom-
men og ungdommen. 

Behandlingen foregår inden for 
en psykodynamisk forståelses-
ramme med fokus på relationelle 
senfølger med inddragelse af an-
dre terapeutiske tilgange med 
traumefokus. Behandlingen be-
står typisk af længerevarende te-
rapiforløb og e� ekten monitore-
res løbende af Videnscenter for 
Psykotraumatologi, Syddansk 
Universitet. 

Ønskede kompetencer:
•   Du er autoriseret eller tæt på 

autorisation
•   Du har gerne erfaring med 

traumebehandling og interesse 
for målgruppen

•   Du har gerne erfaring fra 
psykiatrien

•   Du har erfaring med kortere 
psykoedukative forløb eller
har interesse for det.

Arbejdsopgaver :
•   Visitationssamtaler
•   Individuel psykoterapi
•   Gruppebehandling sammen 

med co-terapeut
•   Opgørelse og formidling af 

spørgeskemaer som led i 
behandlingen

Vi tilbyder:
•   En spændende og udviklende 

arbejdsplads, præget af høj 
faglighed og godt kollegialt 
arbejdsmiljø

•   Ekstern supervision; både 
individuelt og i gruppe

•   Årlige temadage
•   Fleksibel arbejdstid

Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen ønskes besat 
pr. 1. juni 2022
Timeantal mellem 32-37 timer

Løn og ansættelsesvilkår i hen-
hold til statens overenskomst 
med DP. CSM Øst holder ferie-
lukket i uge 28-29 og uge 52. 

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

Mærk ansøgningen: 
’Psykolog, barselsvikar’

Ansøgningsfrist 
tirsdag den 19. april 2022 kl. 08.00. 

Samtalerne fi nder sted på 
Frederiksberg den 25. april 2022.

For yderligere oplysninger om 
CSM:Øst, se csm-danmark.dk/ost 
eller kontakt faglig leder Mehrak 
Lykkeberg Salimi på tlf. 60 19 81 47 
eller centerchef Tina Holm 
Johansen på tlf. 40 33 31 42.

CSM-Øst er en selvejende institution på fi nansloven under Socialministeriet. Det er et af tre regional-
centre, der varetager behandling og rådgivning af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i op-
væksten. CSM-Øst ligger centralt på Frederiksberg og har afdelinger i Holbæk og Næstved. Vi tilbyder 
psykologbehandling, socialrådgivning og VISO-rådgivning. Derudover telefon- og chatrådgivning 
samt aftentilbud ved frivillige. Klienterne har komplekse traumer og problemstillinger, herunder 
PTSD og relationelle vanskeligheder.

CSM Øst søger barselsvikar for psykolog i perioden pr. 1. juni 2022 til 31. maj 2023 
til vores afdeling på Frederiksberg. 
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