
                                             

Scleroseforeningen er en af landets største patientfor-
eninger, og vi er midt i en spændende udvikling. En 
forandret verden stiller krav til os om, at vi hele tiden 
er et skridt foran vores medlemmers adfærd, ønsker og 
behov. Og til det har vi brug for dig.  
 
Vil du være med til at gøre en konkret forskel for mennesker, der rammes 
af alvorlig sygdom? Så er du måske vores nye kollega i Scleroseforeningen. 
Vi søger en dygtig og engageret psykolog og faglig koordinator for vores 
landsdækkende stab af 12 psykologer. Der er tale om en nyoprettet stilling 
på 30 timer om ugen. Stillingen er organisatorisk forankret i vores nye 
rådgivningsafdeling, som samler alle vores tilbud inden for patientstøtte. 
Du skal have lyst til at indgå i et ambitiøst samarbejde med dine øvrige 
psykolog- og socialrådgiverkolleger, der under ledelse af vores 
rådgivningschef skal videreudvikle vores medlemstilbud og gøre det 
relevant for endnu flere med sclerose. Et af målene for foreningen er fx, at 
80% med sclerose er medlemmer i 2022 mod i dag godt 70%. Og at 9 ud af 
10 er så tilfredse med vores medlemstilbud, at de vil anbefale os til andre.  
 
Dine vigtigste arbejdsopgaver som psykolog vil være (ca. 20 t/ugen): 
 Afholde samtaler med mennesker med sclerose og deres pårørende  
 Tilrettelægge og afholde kurser for mennesker med sclerose og deres 

pårørende 
 Bidrage til formidling af psykologfaglige emner både i og uden for 

foreningen 
 
Dine vigtigste arbejdsopgaver som koordinator vil være: 
 Sikre faglig kvalitet, sparring og koordinering med psykologkollegerne 

i sekretariatet og ude i landet 
 Understøtte udvikling af eksisterende og nye medlemstilbud 
 Understøtte rådgivningschefen i tilrettelæggelse af driften, og i 

kvalitets- og metodeudvikling 
 
Du har: 
 Autorisation som psykolog og gerne specialistuddannelse 
 Klinisk erfaring og interesse for det sundhedspsykologisk område 
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 Lyst til at være med til at skabe bedre muligheder for mennesker med 
sclerose og deres pårørende 

 Gode samarbejdsevner, samt en struktureret og målorienteret tilgang 
til arbejdet 

 
Du får: 
 Et arbejde, der batter og betyder alverden for mennesker med MS og 

deres pårørende 
 Et fagligt og personligt udviklende arbejde 
 Kort til dialog, sparring og tæt samarbejde 
 En engageret, resultatorienteret og respekteret arbejdsplads med 

tårnhøje faglige ambitioner  
 Løn- og ansættelsesforhold på niveau med overenskomst mellem 

Danske regioner og Dansk Psykolog Foreningen  
 
Ansøgningsfrist er søndag den 11. januar. Ansættelsessamtaler afholdes i 
uge 3 og 4. Ansøgning med relevante bilag sendes til 
job@scleroseforeningen.dk eller til Scleroseforeningen, Poul Bundgaards 
Vej 1, 2500 Valby, mrk. ”faglig koordinator/psykolog”  
 
Vil du gerne høre mere om stillingen, så ring til rådgivningschef Nadia 
Buchard,  på tlf. 36 13 01 06/21 15 13 50. 
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