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Lundekollektivet søger psykolog. 
Lundekollektivet er et behandlingshjem for unge i alderen 14 til 18/23 år med psykosociale 
udfordringer.  
Den primære motivation for etableringen af Lundekollektivet i 1986 var at modvirke 
”svingsdørsproblematikken” – at unge, der havde været indlagt på ungdomspsykiatrisk afdeling, 
ofte blev genindlagt kort tid efter udskrivning -. Vi har med tiden specialiseret os i at yde 
helhedsorienteret behandlingsarbejde i en socialpædagogisk-/psykologisk ramme. Dette gør ikke 
Lundekollektivet til et alternativ til psykiatrien, men til en faglig specialiseret opfølgning herpå. 
Vi tilbyder op til 8 unge et miljøterapeutisk fællesskab, hvor der er plads til individualitet og 
individuel tilrettelagt behandling, hvor også den unges nære pårørende inddrages i det omfang, 
det er muligt og skønnes konstruktivt. 
 
Vi tænker os at: 

• Du er uddannet Cand. Psych. 
• Du har forståelse for Miljøterapeutisk indsats. 
• Du har interesse i individuel terapeutisk arbejde med såvel unge som familier. 
• At du har kendskab til og interesse for relations orienteret behandling i en systemisk / 

narrativ kontekst.  
 
Vi forventer at du: 

• Har humoristisk sans og evner at se muligheder frem for begrænsninger. 
• Er tolerant og imødekommen overfor nye og evt. anderledes måder at møde verden på. 
• Kan være med til at videreudvikle behandlingsindsatsen. 
• Kan formulere dig skriftligt på et fagligt relevant niveau. 
• Har mulighed for også at kunne arbejde aften. 
• Har kørekort min. B. 

 
Hvis du synes, at ovenstående taler til dig, så kan vi tilbyde den rette en stilling, 25 - 37 timer pr. 
uge. Du vil indgå i et personaleteam på i alt 8 fastansatte som er sammensat inden for 
faggrupperne psykolog, pædagog, lærer og håndværker. Herudover samarbejdes der med 
psykolog og psykiater til ekstern supervision. 
 
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Lundekollektivet v Frank Falentin Sørensen 
mobil 20307899 eller  Anne-Grete Rasmussen mobil 40351004. 
Se evt. hjemmeside www.lundekollektivet.dk. 
 
Ansøgning sendes snarest til Lundekollektivet på mail ag@lundekollektivet.dk 
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