PSYKOTERAPEUT SØGES TIL SENFØLGE- OG
RUSMIDDELBEHANDLINGEN I KKUC
KKUC Udviklings- og behandlingscenter (KKUC), der henvender sig til mennesker med senfølger efter en
traumatisk opvækst, og med en selvskadende adfærd i form af et problematisk brug af rusmidler, søger en
psykoterapeut på konsulentbasis.
Behandlingsarbejdet i KKUC tager udgangspunkt i individuelt tilrettelagte behandlingsforløb, der
overordnet bygger på en psykodynamisk tilgang.
Som ny psykoterapeutisk konsulent bliver du en del af en arbejdsplads med høj faglighed og et godt
kollegaskab. I KKUC vægtes samarbejdet på tværs af socialfaglige, sundhedsfaglige og terapeutiske
indsatser højt, således at behandlingen kan ske ud fra en helhedsbetragtning.
Opgaverne omfatter:





Individuelle terapeutiske samtaler med fokus på rusmiddelbehandling og traumeterapeutisk
behandling
Tværfagligt samarbejde med psykiater og socialrådgiver
Dokumentation af behandlingsarbejdet gennem journal, behandlingsstatus og behandlingsplaner
Samarbejde med visiterende myndigheder samt deltagelse i supervision og på teammøder

Udover at du har en 4-årig eksamineret og af Dansk Psykoterapeutforening godkendt
psykoterapeutuddannelse, forventer vi, at du har:





En relevant social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse
Erfaring med rusmiddelbehandling og med psykoterapeutisk behandling
Erfaring med at modtage supervision, har gode samarbejdsevner og er robust
Gode skriftlige kompetencer og IT-færdigheder

Behandlingen foregår centralt i København nær bus- og metroforbindelser. Med en nyetableret afdeling i
Taastrup kan der på sigt opstå en mulighed for at arbejde på tværs vores afdelinger.
Ansøgning og relevante bilag sendes på mail: job@kkuc.dk senest den 11. januar 2019 (skriv
”Psykoterapeutisk konsulent” i emnefeltet). Samtaler afholdes i uge 4.
Har du spørgsmål til stillingsopslaget eller generelt til KKUC, er du velkommen til at kontakte fagkoordinator
Sofie E. Petersen på tlf. 2565 4506.
KKUC Udviklings- og behandlingscenter (KKUC) er en nonprofitorganisation, der tilbyder helhedsorienteret
rådgivning, afklaring og behandling samt efterindsatser rettet mod komplekse og ofte flere samtidige
problematikker hos mennesker med destruktive handlingsstrategier. KKUC tilbyder desuden særligt
tilrettelagte indsatser, der orienterer sig mod individuelle uddannelses- og beskæftigelsesønsker og -mål.
KKUC tager imod mennesker uanset deres køn, etnicitet og religiøse eller politiske overbevisninger.
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