
.. søges til Quick Cares afdeling i Ringkø-
bing-Skjern & Herning

Vi søger en psykolog til at indgå i vores samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern & Herning Jobcenter. Arbejdspladsen er placeret i 
Skjern og i Herning. 
Der er tale om en stilling på 37 timer med tiltrædelse pr. 7. august 2017 
eller snarest derefter.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care leverer afklarings- og opkvalificeringsydelser til de
kommunale jobcentre i hele landet. De fleste ansatte har en
sundhedsfaglig uddannelse, men vi opererer i spændingsfeltet mellem
sundhedssektoren og beskæftigelsessektoren. Kerneydelsen består af 
en sundhedsfaglig afklaring af sygemeldte borgeres funktionsniveau, 
samtidig med at vi opkvalificerer funktions- og arbejdsevnen, så
borgeren hurtigst muligt igen kan vende tilbage til arbejde. 

Det psykologfaglige team tager i arbejdet med borgere og
sagsbehandlere udgangspunkt i de værdier og visioner, som er
generelt gældende for Quick Cares arbejde:

� Tryghed: Vi tilstræber, at skabe tryghed for borger i mødet   
 med Quick Cares psykologer
� Aktiv deltagelse: Vi tilstræber, at borger i mødet med
 psykologen oplever sig involveret og inviteret med ind i
 processen
� Tidlig indsats: Vi tilstræber en hurtig og fleksibel indsats
� Kvalitet: Vi er optaget af at udvikle kvaliteten i vore produkter   
 i et fleksibelt samarbejde med jobcentrene

I Skjern vil psykologen blive tilknyttet tre indsatser: Forløb på Kompe-
tencecenteret, et projekt for kvinder på kontanthjælp med angst og 
depression og et brobygningsforløb for 18-30 årige, der ikke har gen-
nemført en uddannelse. I Skjern får du en psykologkollega med et godt 
kendskab til beskæftigelsesområdet og med flere års erfaring på 
jobcenteret.
I Herning vil psykologen blive tilknyttet indsatser på: Ressourceforløb, 
kontanthjælp, SDP og ungeindsatsen. I Herning vil du som psykolog 
blive del af et tværfagligt kollegasamarbejde.

DINE OPGAVER
• Afklarende og opkvalificerende samtaler med borgere, der af   
 psykiske årsager står uden for beskæftigelse 
� Gruppeforløb i angst og depression
� Konsultative ydelser, herunder rådgivning og sparring med sags 
 behandlere samt andre aktører fra sundheds- og beskæftigelses 
 sektoren 
� Temabaseret undervisning og supervision vedrørende psykiske  
 lidelser og beskæftigelsesmæssige muligheder 

VI SØGER EN PSYKOLOG, DER
� Har erfaring med korttidsinterventionsformer, gerne ud fra en  
 kognitiv referenceramme 
� Har erfaring med den konsultative rolle inden for beskæftigelses 
 området
� Har gode tværfaglige samarbejdsevner og er en dygtig formidler,  
 såvel skriftligt som mundtligt
• Besidder en høj grad af selvstændighed, fleksibilitet og omstil  
 lingsparathed samt trives med skiftende opgavetyper
� Kan omsætte sin psykologfaglige viden til praktiske tiltag samt  
 arbejde ud fra et tværfagligt, beskæftigelsesrettet og ressource 
 orienteret fokus

VI TILBYDER
� Intern og ekstern supervision
• Et fagligt udfordrende job under meget fleksible
 arbejdsbetingelser
� Mulighed for at indgå i et udviklingsorienteret psykologfagligt   
 fællesskab
� En spændende arbejdsplads, der består af et dynamisk og
 tværfagligt team. De forskellige afdelinger mødes jævnligt på   
 tværs af landet i både sociale og faglige sammenhænge
• Løn efter kvalifikationer og gode ansættelsesvilkår

BESKÆFTIGELSESPSYKOLOG

ANSØGNING OG KONTAKT

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
psykolog Merete Gren Hansen på tlf. 29 31 49 93 eller psykologfaglig 
leder Tina Nielsen-Larsen på tlf 29 87 79 53.

Ansøgning samt bedes sendt på mail til
adm@quickcare.dk mærket ”Psykolog Skjern”.

Ansøgningsfrist senest den 1. August 2017. 

Vi gør opmærksom på, at jobsamtaler afholdes løbende, hvorfor 
interesserede kandidater opfordres til at fremsende kort motiveret 
ansøgning, CV samt relevante bilag hurtigst muligt.  

QUICK
CARE


