
  

Scleroseforeningen søger en erfaren psykolog til terapi, rådgivning og undervisning af 
vores medlemmer i Sønderjylland. Arbejdet er primært samtaler med mennesker 
med sclerose og deres pårørende. Scleroseforeningen har flere psykologer ansat, som 
hver dækker et område. Det område du skal dække er Tønder, Aabenraa, Sønderborg 
og Haderslev kommune. Samtalerne vil primært foregå i din praksis/lokale, som skal 
have handikapadgang. 
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
  
Dine arbejdsopgaver er   
• Samtaler med mennesker med sclerose og deres pårørende 
• Tilrettelæggelse og afholdelse af kurser og undervisning for mennesker med scle-

rose og deres pårørende 
• Samarbejde med de lokale frivillige i Scleroseforeningen i det pågældende område 
• Samarbejde med interessenter både i og udenfor Scleroseforeningen 
• Undervise/supervisere personale, der arbejder med mennesker med sclerose 
 
Vi forventer, at du 
• Er autoriseret og gerne specialist 
• Har solid klinisk erfaring og interesse for det sundhedspsykologiske område 
• Er motiveret for at være en del af det psykologiske behandlingstilbud til menne-

sker med sclerose og deres pårørende. 
• Har erfaring med undervisning og supervision 
• Er samarbejdsorienteret, men også i stand til at arbejde selvstændigt  
• Er indstillet på en fleksibel arbejdstilrettelæggelse da der f.eks i mindre opfang vil 

være tale om aften og weekendarbejde 
 
Vi tilbyder 
• Et fagligt og personligt udviklende arbejde 
• Deltagelse i et tværfagligt team på 13 psykologer på landsplan 
• Tilknytning til et engageret miljø i Scleroseforeningen 
• Løn på niveau med overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykolog 

Forening med mulighed for tillæg efter kvalifikationer 
 
Ansøgningsfrist er onsdag d. 25. oktober kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 
44-45 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos led. psykolog Mette Harpsøe Engel tlf. 36 46 36 
46. 
Ansøgning sendes på mail til job@scleroseforeningen.dk eller til Scleroseforeningen, 
Mosedalvej 15, 2500 Valby, att. Mette Harpsøe Engel, ledende psykolog. 

Genopslag - Psykolog i Sønderjyl-
land 12 timer om ugen 
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