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JOBOPSLAG: Ledende psykolog til neurorehabilitering 
 

Vil du være en del af en ny organisation og et stærkt neurofagligt arbejdsfællesskab, hvor høj 

kvalitet og god service er omdrejningspunktet? Kan du gå forrest og vise vejen for en enga-

geret gruppe af dygtige neuropsykologer? Og kan du sikre, at borgerne får leveret høj kvali-

tet i de neurofaglige indsatser? Så venter der en spændende nyoprettet stilling i Cervello.  

 

Cervello er en social impact-virksomhed med en klart formål. Vi arbejder for at mennesker 

ramt af en alvorlig hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet og en menings-

fuld hverdag. Vi er en specialiseret neurofaglig arbejdsplads med 70 dedikerede medarbejdere i Øst- 

og Vestdanmark og sammen har vi modet og lysten til at gentænke neurorehabilitering i NÆR-mil-

jøet.  

 

En helt ny tilgang til neurorehabilitering. Vi søger en engageret neuropsykolog, der med sin høje 

faglighed kan være med til at sætte retningen for kompetenceudvikling af neuropsykologerne i Cer-

vello. I hverdagens praksis indgår vores neuropsykologer i genoptræningsforløb målrettet borgere 

der er udskrevet med en GOP på specialiseret niveau. De rykker ud i komplicerede VISO-rådgiv-

ningsopgaver på tværs af Danmark. Og de spiller en væsentlig rolle i tværfaglige udredningsforløb 

for borgere med erhvervet hjerneskade eller commotio-senfølger, og som ønsker at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet. 

 

Faglig kvalitetsudvikling er omdrejningspunktet. Som ledende neuropsykolog har du ikke di-

rekte personaleansvar, men derimod ansvaret for kvalitet og faglig udvikling i det neuropsykologiske 

felt på tværs af vores afdelinger og teams. Dine primære arbejdsopgaver relaterer sig bl.a. til:  

• Planlægning og gennemførelse af faglig kompetenceudvikling i psykolog-gruppen, herunder or-

ganisere og facilitere interne neuropsykologiske fag-sessioner, supervision samt understøtte ve-

jen til autorisation og specialistuddannelse.  

• Udvikle og implementere procedurer og standarder for den neuropsykologiske driftspraksis.  

• Faglig onboarding og inklusion af nye neuropsykologer der starter i Cervello.  

• Varetage neuropsykologisk klinikarbejde lokalt i kommunerne. 

Du har evner for og lyst til at arbejde tværfagligt i et respektfuldt og tillidsbaseret miljø. I tæt samar-
bejde med teamlederne, etablerer og gennemfører du tværgående processer og mødestrukturer, der 
fremmer koordination og samarbejde på tværs af organisationen. Du holder dig opdateret med kun-
dernes behov og hverdagens praksis ved 1-2 dages klinikarbejde om ugen.  

Vil du med på en spændende udviklingsrejse? Kan du se et personligt match til Cervellos fem 

kerneværdier: Vi er innovative, handlekraftige, ordentlige, værdiskabende og har hjertet med. Og 

kan du sige ja til nedenstående?  

• Udviklingsorienteret psykolog med specialistuddannelse i neuropsykologi samt erfaring med 

neurorehabilitering, rådgivning og/eller konsulentopgaver  



 
 

 

• Har arbejdet med faglig kompetenceudvikling og har erfaring med projektledelse samt at drive 
udviklingsprocesser. 

• Har interesse i driftsudvikling og optimering af arbejdsprocesser 
• Har et godt overblik, er omstillingsparat og har gennemslagskraft samt gode formidlingsevner, 

såvel skriftligt som mundtligt.  
• Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav, for vi investerer i den rette lederuddannelse  

 

Og så det praktiske. Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse i efteråret, men vi venter 

selvfølgelig på de rette kandidater. Hvis du kan se dig selv som en del af Cervello-teamet i Øst- og 

Vestdanmark, så søg stillingen via Jobindex ved at sende en kort motiveret ansøgning mærket ”Le-

dende neuropsykolog” samt et CV med photo. Ansøgningsfristen er d. 20. august 2021.  

 

Har vi vækket din nysgerrighed? Så tøv ikke med at kontakte HR-konsulent Martin Weberg på 

tlf.: 9292 3630 eller driftschef Pernille Bundgaard på 9292 3634. Eller læs mere på www.cervello.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

 

 

 

 

Cervello - en neurofaglig social impact virksomhed. Cervello er sat i verden for at hjælpe menne-

sker med hjerneskade hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Det gør vi ved at understøtte mindre 

og mellemstore kommuner med hjerneskadeindsatser i nærmiljøet og med et fokus på at inddrage både bor-

gere og pårørende i rehabiliteringsprocessen.  

At være en ’Impact’-virksomhed forpligter. I vores DNA ligger også, at vi fokuserer aktivt på at indfri FN’s ver-

densmål #8 og #10: at ”skabe anstændige jobs & økonomisk vækst” samt ”reducere ulighed”. Vi interesserer os 

for sammenhængende og resultatskabende forløb – derfor vil vi ikke blot dokumentere, hvilke indsatser der 

leveres. Vi vil dokumentere, at vores indsatser rent faktisk bidrager til at hjælpe mennesker tilbage til arbejds-

markedet og andre af samfundets fællesskaber, så vi er sikre på, at vores indsatser har effekt.  

 

http://www.cervello.dk/

