
 

 

AUTORISEREDE PSYKOLOGER SØGES TIL BASEN  
- Med udpræget evne til at samskabe og formidle 

 
Vil du være en del af et engageret behandlings- og undervisningsmiljø for normaltbegavede børn & 
unge med diagnoser. Så kan Basen tilbyde dig at blive en del tværfagligt team, hvor du har mulighed 
for at formidle din viden til lærere og pædagoger i et ligeværdigt samarbejde. 
 
Basen er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud og STU for børn og unge med særlige 
udfordringer; autismespektrumsforstyrrelser, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, 
skolevægring, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Basens har tre afdelinger på Østerbro og 
en afdeling i Birkerød med udskoling og STU. 
 
Du vil som psykolog på Basen få et bredt arbejdsfelt med opgaver i både Basens skole- og 
dagbehandling, STU og kompetencecenter: 
 

▪ Daglig sparring, anvisninger i behandlingsmetoder og observationer i læringsmiljøet. 
▪ Kvalitetssikring af behandlingsarbejdet; familiesamarbejde, terapeutiske samtaler mm. 
▪ Kompetenceløft af lærere og pædagoger, fx gennem implementering af nye 

behandlingsindsatser. 
▪ Udarbejdelse af skriftlige vurderinger og lignende til de samarbejdende forvaltninger. 
▪ Kortere samtaleforløb med Basens elever og/eller forældre. 
▪ Sparringspartner ved visitation og udformning af udtalelser. 
▪ Kontakt og sparring med eksterne samarbejdspartnere. 
▪ Udrednings- og behandlingsforløb. 
▪ Screening og test af Basens elever. 

 
 
Det en fordel, at du; 

▪ er autoriseret psykolog, gerne med speciale indenfor børn & unge med særlige udfordringer. 
▪ har kendskab til Basens målgruppe; ASF, angst, OCD, depression og psykiatriske 

vanskeligheder. 
▪ har erfaring med supervision og faglige oplæg med fokus på at omsætte denne viden til 

pædagogisk praksis. 
▪ trives i et tæt, tværfagligt teamsamarbejde, hvor lærere, pædagoger, psykologer og andre 

faggrupper er ligestillet i det daglige arbejde. 
▪ værdsætter en åben refleksion over egen faglig praksis med henblik på kontinuerligt at sikre en 

høj faglig kvalitet i arbejdet. 
▪ tager ansvar for egne og teamets arbejdsopgaver og trivsel. 
▪ er fagligt ambitiøs og har lyst til at arbejde i en privat organisation. 

 
 
Basen tilbyder: 
 

▪ en værdibaseret organisation med en veldefineret kerneopgave med en stærk 
behandlingsmæssig tilgang. 

▪ engageret og fagligt dygtige kollegaer. 
▪ gode ansættelsesvilkår; sundhedsforsikring, løbende efter- og videreuddannelse, 

arbejdsgiverbetalt pension, fleksibilitet og mulighed for at udvikle organisationen. 
▪ et sundt og udviklende arbejdsmiljø. 

 
 
På Basen ser vi undervisning og behandling som to uadskillelige elementer, hvorfor hverdagen 
tilrettelægges i tæt samarbejde med Basens psykologer. Der arbejdes med en individualiseret tilgang til 
den enkelte elev, hvor der trækkes på forskellige evidensbaserede teoretiske referencerammer; særligt 
kognitiv terapi ift. børn og unge med ASF, angst, OCD, depression. I det daglige arbejde er den 



 

 

systemiske tænkning implementeret i tilgangen til eleverne, og det psykodynamiske er implementeret 
ift. hvordan læringsmiljøet er tilrettelagt og struktureret. 
 
Vi søger to psykologer med en arbejdstid mellem 20 og 37 timer per uge. I ansøgningen bedes du 
skrive hvilket timetal du ønsker, samt om du ønsker at arbejde i Birkerød eller på Østerbro. Stillingerne 
ønskes besat snarest muligt eller senest den 1. marts 2018. 
 
Efter d. 3. januar 2018 kan yderligere oplysninger om Basen og stillingen rettes til direktør Mette 
Tellerup Larsen på tlf. 2730 4982 eller vicedirektør Jacob Guldager Søe på tlf. 2689 6767. 
 
Ansøgningen sendes til info@basen.dk senest den 21. januar 2018, skriv ”Psykolog til Basen” i 
emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende også inden ansøgningsfristens udløb. 
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