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Psykolog eller psykoterapeut søges 
 

 
 

Det Grønlandske Hus i Aarhus er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi gør os umage for 

at du vil få spændende opgaver og udfordringer, selvbestemmelse og fleksibilitet. Vi 

griner gerne sammen og passer godt på hinanden. 

 

Vil du gøre en forskel for grønlandske traumeoverlevere i Region Midtjylland? Vi har fået 

midler til et spændende projekt i samarbejde med dygtige samarbejdspartnere frem til 

ultimo 2024. Der er tale om en certificeret psykoterapeut eller en psykolog på 37 timer 

ugentligt. Det drejer sig om tidsbegrænset stilling frem til december 2024. 

Du sætter altid borgeren i centrum og har gode relationer i de forskellige samarbejder, du 

indgår i. Du skal levere traumefokuseret terapi og bidrage til, at Det Grønlandske Hus i 

Aarhus er en attraktiv samarbejdspartner. Vi ser gerne, at du har erfaring med og 

kendskab til grønlandsk kultur eller, som minimum, har indgående erfaring med 

tværkulturelt arbejde. Det er en lille og smidig organisation, som kræver fleksibilitet og tæt 

samarbejde. Derudover er det vigtigt, at du er robust og stærk mentalt. Det er vigtigt at 

være indstillet på at borgerne er traumatiserede og tabt i systemet, hvorfor der skal søges 

løsninger og nye veje for den enkelte i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. 

Da det drejer sig om et nyt projekt vil den første tid være præget af at skulle være med til 

at bygge struktur og procedurer op om projektet.  

Det Grønlandske Hus i Aarhus er videnscenter Grønland i Danmark. Formålet med 

opgaverne i socialafdelingen er at give grønlandske borgere et mere værdigt liv for dem, 

der ønsker det. Vi er medskaber af et levende grønlandsk miljø, der er trygt og godt at 

være en del af. Vi samarbejder på tværs med andre aktører og kommuner, som arbejder 

med grønlandske borgere i hele regionen. 

Primære arbejdsopgaver: 

• Terapeutiske individuelle forløb med forældre, unge og/eller børn med kompleks 

PTSD 

• Psykoedukative gruppeforløb  

• Samarbejde og faglig sparring med samarbejdspartnere og husets socialafdeling 

omkring borgeren 

• Formidling af psykologisk traumeteori til socialfaglige praktikere i regionen på 

konferencer og lignende 

• Skriftlig rapportering af projektresultater 
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Vi forventer at du: 

• Er cand.pæd.psych., cand.psych. eller certificeret terapeut 

• Har terapeutisk erfaring med traumatiserede forældre, unge eller børn 

• Har fx følgende relevant efteruddannelse: SE, legeterapi, klinisk hypnoterapi, 

EMDR eller lignende 

• Har viden om komorbiditet og selvmedicinering 

Du evner: 

• Gerne at tale både grønlandsk og dansk 

• At være relaterbar og have nærvær 

• At indgå i ligeværdigt samarbejde med din borger, kollegaer og samarbejdspartnere 

• At bidrage med positiv tilgang og god stemning 

Du får hos os: 

• Mulighed for et godt tværfagligt kollegaskab  

• Kollegial og ekstern supervision 

• Introduktion til opgaverne og kollegabuddy i den første tid 

• Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst  

 

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format til Morten Steglich-

Petersen, msp@glhus.dk  

 

Startdato: 

1. december 2022 eller tidligere 

 

Ansøgningsfrist: 

7. oktober 2022 

 

Ansættelsessamtaler holdes i uge 41  

 

Kontakt: 

Information om stillingen samt oplysninger om løn og overenskomst kan indhentes ved 

Rikke Overgaard, Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. 2139 0279 eller på e-mail: 

rlo@glhus.dk  

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed. 
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