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Passioneret neuro-pædagog søges til social-impact-virksomhed 

Vil du være en del af en ny organisation, som på tværs af Danmark leverer 

tværfaglige og fleksible neuro-forløb? Så er der en nu en spændende mulighed 

på Sjælland.  
 

Cervello er en social impact-virksomhed med et klart formål: Vi arbejder for at menne-

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

en meningsfuld hverdag. Vi er en specialiseret neurofaglig arbejdsplads med 70 dedikerede 

medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neuro-

rehabilitering i NÆR-miljøet.  

 

Neuropædagogisk støtte. Cervello styrker nu tværfagligheden og søger  

engagerede neuro-pædagoger til det team, som leverer neurofaglige støtte-forløb i eget hjem 

til mennesker med kombinationsproblematikker (hjerneskade, psykiatrisk diagnose, mis-

brug mv.). Teamet rykker ud – når kommunen vurderer at situationen er særlig kompleks og 

derfor i en periode ønsker særlige specialist-kompetencer.    

Som en del af Cervello-teamet kan du se frem til en udfordrende og alsidig hverdag, hvor de 

primære arbejdsopgaver på tværs af kommuner vil være, at: 

 Støtte borgerne i deres nærmiljø og i deres hverdag således at borgeren får og oplever 

større livskvalitet fx i form af større selvhjulpenhed og deltagelse i aktiviteter 

 Indgå i et tværfagligt samarbejde med neurospecialister i rehabiliteringsforløb på specia-

liseret niveau  

 Gennemføre praksis-supervision og undervisning af kommunalt personale 

 Deltage i udviklingsaktiviteter knyttet til teamet 

 

Vi har brug for nogle helt særlige kolleger, der kan se sig selv i følgende:  

 Har en grunduddannelse som socialpædagog og min. 5 års erfaring fra hjerneskadeomr. 

 Har neuropædagogisk erfaring – gerne i arbejdet med mennesker med en hjerneskade og 

kombinationsproblematikker 

 Har en neuropædagogisk efteruddannelse 

 Kan reflektere over og dokumentere egen praksis både skriftligt og mundtligt 

 At du er dygtig til at samarbejde med – og inddrage pårørende og andre aktører i borgers 
forløb 

 Har stærke sociale og personlige kompetencer, er positiv og ser forandringer som en del 
af hverdagen 

 Er robust og har lyst til at være en del af et udekørende team på tværs af kommunegrænser  

 Trives med fleksible og ”skæve” arbejdstider for at imødekomme borgernes behov. Ar-

bejdstiderne planlægges i god tid, for vi har fokus på work-life-balance.  



 
 

 Kan identificere dig med Cervellos værdier: Vi er innovative, handlekraftige, ordentlige, 

værdiskabende og har hjertet med.  

I Cervello tilbyder vi: 

 En fuldtidsstilling i et engageret team på en specialiseret neuro-faglig arbejdsplads 

 Fleksible aftaler om arbejdssted, arbejdstid mv.  

 Løn- og personalepakke svarende til overenskomsten 

 En toårig udviklingsplan med fokus på kontinuerlig faglig og personlig udvikling.  

 En organisation baseret på tillid, loyalitet, gensidig respekt og professionalisme 

 En arbejdsplads, hvor offentlig-privat samskabelse og innovation er en del af hverdagen 

 Et varieret og udfordrende arbejde i en dynamisk virksomhed i vækst og udvikling 

 

Og så det praktiske. Jobstart forventes at være i efteråret, men vi venter naturligvis på de 

rette. Hvis du kan se dig selv som en del af Cervello-teamet i Østdanmark, så søg stillingen 

via Jobindex ved at sende en kort motiveret ansøgning mærket ”Neuro-pædagog” samt et CV 

med photo. Du kan også sende til job@cervello.dk. Ansøgningsfristen er d. 23. september 

2021.  

 

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

på 9292 3630. 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. 
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