Psykolog, 30 timer ugentlig, søges til Dansk Stalking
Center i København

Er du en robust psykolog, der brænder for terapi?
Dansk Stalking Center søger en engageret psykolog, der brænder for
målrettede terapeutiske forløb med kriseramte og traumatiserede stalkingudsatte og samtidig har
interesse for behandling af stalkingudøvere, der ønsker at stoppe stalkingadfærden.
Om stillingen
Stillingen omfatter primært terapeutiske forløb med både stalkingudsatte og stalkingudøvere.
Tilrettelæggelsen af rådgivning og behandling i Dansk Stalking Center sker med et tværfagligt
helhedsorienteret perspektiv. Det betyder, at psykologen arbejder tæt sammen med både jurist og
socialrådgiver, såvel som centrets andre psykologer.
Profil og kompetencer
Vi forventer, at du er fagligt ambitiøs, samt at du engagerer dig i både rådgivning, behandling og
centrets arbejde for at stoppe stalking generelt.
Du skal kunne tilrettelægge målrettede terapeutiske forløb indenfor de rammer Dansk Stalking
Center opstiller for indsatsen og for den terapeutiske behandling.
Du skal være indstillet på, at din primære arbejdsopgave består af individuelle terapeutiske forløb,
og at du i perioder varetager andre opgaver fx i form af gruppeforløb, cafeaftener for
stalkingudsatte, undervisning el.lign.
Du skal finde det spændende at arbejde på tværs af faggrupper, ligesom du skal være indstillet på
at arbejde indenfor centrets metodemæssige rammer.
Du trives i en lille organisation med en uhøjtidelig omgangsform og kan beskrive dig selv som en
fleksibel person, der har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
Herudover trives du med udfordringer og med at arbejde i et travlt miljø på en arbejdsplads i stor
udvikling.
Vi tilbyder
En arbejdsplads, hvor vi brænder for at udvikle og styrke indsatsen for stalkingudsatte og bidrage til
ny udvikling på området. Det gælder både for den helhedsorienterede hjælp til de udsatte og for
behandling af stalkingudøvere. Vi sætter pris på faglig udvikling i et åbent og inspirerende miljø.
Vi arbejder løbende på at udvikle behandlingen af både udsatte og udøvere indenfor en overordnet
mentaliseringbaseret ramme med elementer af tredje bølge kognitiv terapi.
Herudover anvender vi FIT (Feedback Informed Treatment) som en metode til at sikre, at vores
indsats skaber forandring for både stalkingudsatte og udøvere.
Du vil få intern og ekstern supervision, samt have mulighed for at arbejde med et område, der får
stor opmærksomhed både politisk og fra medier.

Om os
Dansk Stalking Center er et interventions- og videnscenter, der arbejder på at forbedre vilkårene for
de op mod 100.000 danskere, der hvert år udsættes for stalking.
Vi arbejder på politisk og juridisk niveau med at sætte fokus på stalking, producere og udbrede
viden og forbedre lovgivningen på området. Samtidig tilbyder interventionscentret støtte,
rådgivning og behandling til stalkingudsatte, pårørende og fagpersoner, ligesom vi udvikler og
tilbyder behandling til personer, der stalker.
Vi er en lille arbejdsplads med hovedsæde i København og en afdeling i Aarhus. Vi er mindst 12
medarbejdere samt praktikanter.
Din arbejdsplads bliver Vestergade 12, København K.
Du kan læse mere om os på www.danskstalkingcenter.dk
Praktisk
Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er på 30 timer ugentlig. Centret har ikke overenskomst, men
læner sig op ad statens løntakster for psykologer.
Arbejdstid: 30 timer pr. uge
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til psykolog og souschef, Helle Hundahl på telefon
27604006
Ansøgning: Motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis mv.
Ansøgningen sendes til mail: job@danskstalkingcenter.dk - Skriv: Psykolog i emnefeltet
Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 22.4. kl. 12.
Ansættelsessamtaler: Samtaler forventes afholdt d.25.4.

