
Vi søger en engageret psykolog, der brænder for 
terapeutisk arbejde og har solid erfaring med 
parterapi. Arbejdet vil bestå af terapi samt un-
dervisningsopgaver for både klienter og fagfolk.

Om afdelingen
Aarhusafdelingen består af et inspirerende og 
meget erfarent team bestående af en fagligt 
forankret afdelingsleder, to psykologer, en 
psykiater og en studentermedhjælper.

I afdelingen prioriteres der tid til faglige drøftelser 
og sparring om vores terapier og undervisnings-
tilbud. Vi tilbyder primært parterapi, men også 
kurser for par, skilsmissegrupper for børn, samt 
korte uddannelser for fagpersoner, der ønsker 
at opkvalificere deres kompetencer indenfor 
parområdet. Endelig samarbejder vi også med 
afdelingens psykiater med henblik på behandlin-
gen af mennesker med angst og depression.

Vi er forankret i en tilknytningsteoretisk forståelse 
af mennesket og benytter emotionsfokuseret 
parterapi som metode. Vi er dog pragmatiske i 
vores tilgang og er derfor også inspireret af andre 
teoretiske retninger.

Center for Familieudvikling er en non-profit or-
ganisation, der fremmer trygge relationer for 
voksne og børn. Sammenlagt med afdelingen i 
København har vi cirka 20 andre psykologer og 
terapeuter ansat samt administrativt personale. 
På centret bliver du mødt af høj faglighed, varm 
menneskelighed og respekt for den enkelte. Vi er 
en organisation i udvikling, og du vil få mulighed 
for at præge og udvikle stedets faglighed. 

Vi forventer at du:
• Er autoriseret psykolog.
• Er engageret, har en høj faglighed og gode sam-

arbejdsevner.

• Har erfaring med parterapi.
• Har erfaring med at undervise.

Vi tilbyder:
• Alsidige og spændende psykologfaglige opgaver 

– både terapeutisk og i form af undervisning. 
• Et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbej-

dere og stor mulighed for at præge den faglige 
udvikling.

• Mulighed for at fordybe dig i udviklingsprojekter.
• Gode rammer omkring supervision og efterud-

dannelse.
• En arbejdsplads med gode arbejdsforhold og 

stor fokus på trivsel.

Praktisk
Der er tale om en fast stilling på 30-37 timer 
ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2021 eller før hvis 
muligt.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende over-
enskomst i det offentlige.

Ansøgning vedlagt CV, navne på referencer, samt 
dokumentation for uddannelse og autorisation 
sendes til leder af Aarhusafdelingen, Steen Kruse 
på skr@familieudvikling.dk

Spørgsmål til stillingen kan ligeledes stilles til 
Steen Kruse på tlf: 60 83 63 10.

Ansøgningsfrist er mandag d. 1/3. kl. 12:00. 
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