
JOBmulighed indenfor  
neurorehabilitering i NÆR-miljøet  

JOBOPSLAG:                   SIDE 1

Er du ergoterapeut eller neuropsykolog? Vil du være en del af en ny organisation og et 
stærkt neurofagligt arbejdsfællesskab? Vil du arbejde med rehabilitering, genoptræning, 
supervision eller rådgivning? Så er der nye spændende job-muligheder i Cervello.  

Cervello er en social impact-virksomhed med et klart formål.   
Vi arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade / hjernerystelse kommer hurtigere og bedre tilbage  
til fællesskabet og en meningsfuld hverdag. I 2021 gik Cervello i luften som en specialiseret neurofaglig 
arbejdsplads med base i Roskilde og Middelfart. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neuro- 
rehabilitering i NÆR-miljøet i tæt samarbejde med kommunerne. Og nu er vi klar til at invitere flere nye 
kolleger med på rejsen. 

Spændende varieret opgaveportefølje. 
I Cervello er hverdagen varieret, der er højt til loftet og der er gode, erfarne kolleger at sparre med. Så 
trives du med faglige udfordringer, variation, fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, så er der nu en mulighed 
for at komme med ombord. Vi er en udekørende funktion og i hverdagens praksis samarbejder vi med  
ca. 35 kommuner om at levere de faglige gode overgangsløsninger. Vi varetager neurofaglige forløb der 
er målrettet borgere, der er udskrevet med en GOP på specialiseret niveau. 

Vi leverer jobrehabiliteringsforløb så flere kan komme tilbage til arbejdsfællesskabet, og vi støtter på- 
rørende og familier med samtaler og psykoedukation. Cervello er også VISO-leverandør, så vores råd- 
giverteam rykker ud i meget komplicerede opgaver på tværs af Danmark, primært på botilbud.
 
   
  

Vi hjælper mennesker ramt af en  
hjerneskade tilbage til fællesskabet  
og en meningsfuld hverdag. 



JOBOPSLAG:                                  SIDE 2

Faglighed udvikling og tryg opstart er i fokus.  
Kerneopgaven er specialiseret rehabilitering, og vi dyrker det tværfaglige miljø, 
hvor erfarne psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder sammen på 
tværs af opgaverne. 

Også audiologopæder, neuro-optometrister og læger er tilknyttet. Som ny kollega 
tilknyttes du et team, så du kan fordybe dig i et fagområde sammen med kollegerne. 
Vi investerer i faglig udvikling, så man kontinuerlig får udviklet sine kompetencer, 
både ved supervision, efteruddannelse og nye spændende opgaver. For at styrke 
sammenhængskraften i organisationen mødes vi til fælles temadage, neuro-talks 
og sociale events. Cervello bidrager også til innovation og udvikling på det neuro- 
faglige område ved kontinuerligt at have flere forskningsprojekter i gang. Så der er 
masser af både sociale og faglige aktiviteter at mødes om – og hele omdrejnings- 
punktet er de gode, faglige borgerforløb. 

Når man starter som ny kollega er der tilrettelagt et on-boarding forløb, som sikrer 
en tryg opstart. Og man får tilknyttet en kollegial mentor som hjælper med, at man 
lander godt på sin nye neurofaglige arbejdsplads.
 

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? 
•Du er en faglig stærk og udviklingsorienteret ergoterapeut eller psykolog
•Du har erfaring med neurorehabilitering og evt. psykiatrien
•Du har et godt overblik og har gode formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt

Og så det praktiske.    
I foråret skal vi byde velkommen til flere nye kolleger. Der er tale om fuldtidsstillinger 
med tiltrædelse snarest muligt, så skynd dig at sende din ansøgning. Vil du i stedet 
have tilknytning til Cervello ad hoc, i ferieperioder eller som en korttidsansættelse 
for at afprøve en udekørende funktion, er det også en mulighed.

Søg stillingen via Jobindex ved at sende en kort motiveret ansøgning samt et CV 
med foto. Vi inviterer løbende kandidater til samtaler, som indledningsvis starter 
med en orientering om Cervello og stillingens arbejdsopgaver og udviklingsmulig- 
heder. Samtidig får du også mulighed for at hilse på nogle af Cervellos neurospe-
cialister. Har vi vækket din nysgerrighed? Så lad os høre fra dig hurtigt muligt.  

Du kan kontakte HR-konsulent Martin Weberg på tlf.: 9292 3632. 
Læs mere på www.cervello.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!
  

KONTAKT
+45 70 602 608
info@cervello.dk 

CERVELLO A/S
Høstvej 3
2800 Kgs. Lyngby

CERVELLO VEST
Østergade 32
5500 Middelfart

CERVELLO ØST
Maglegårdsvej 15
4000 Roskilde

Vi arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber. Igennem fleksible, innovative løsninger understøtter vi kommunerne med hjerne-
skadeindsatser i NÆR-miljøet – altid med fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen. Cervello er desuden en social impact virksomhed, og det forpligter. Vi arbejder 
med hjertet på rette sted og stræber aktivt efter at indfri FNs verdensmål #8 og #10 for at skabe anstændige job og økonomisk vækst samt reducere ulighed. 


