
Ledende psykolog  
til nyoprettet stilling

JOBOPSLAG:                   SIDE 1

Vil du være en del af en ny organisation og et stærkt neurofagligt arbejdsfællesskab? 
Kan du gå forrest og vise vejen for en engageret gruppe af dygtige neurospecialister? 
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 hjerneskade / hjernerystelse kommer hurtigere og bedre tilbage til 
fællesskabet og en meningsfuld hverdag. I sommeren 2021 gik Cervello i luften som en specialiseret, 
neurofaglig arbejdsplads med ca. 60 ansatte i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten  
til at gentænke neurorehabilitering i NÆR-miljøet i tæt samarbejde med ca. 35 kommuner, som vi  
samarbejder med.

Varieret opgaveportefølje.  
Vi søger en engageret psykolog, der med sin faglighed kan være med til at sætte retningen for kompe- 
tenceudvikling af neuropsykologerne i Cervello. I hverdagens praksis indgår vores neuropsykologer i 
forløb målrettet borgere, der er udskrevet med en GOP på specialiseret niveau. De rykker ud i kompli- 
cerede VISO-rådgivningsopgaver på tværs af Danmark. De varetager familieforløb og psykoedukation.  
De superviserer øvrige faggrupper i Cervello. Og de spiller en væsentlig rolle i tværfaglige udrednings- 
forløb og jobrehabilitering. 
   
  

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



JOBOPSLAG:                                  SIDE 2

Faglig kvalitetsudvikling er omdrejningspunktet. 
Som fagligt ledende neuropsykolog har du ikke direkte personaleansvar, men deri- 
mod 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 organisere og facilitere interne psykolog-sessioner og møder, supervision, etc. 

•  Understøtte vejen til autorisation og specialistuddannelse. 
•  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 i et forskningsbaseret, tværfagligt og tillids-
baseret miljø? I tæt samarbejde med ledelsen, etablerer og gennemfører du tvær- 
gående processer og mødestrukturer, der fremmer koordination og samarbejde på 
tværs af organisationen. Du holder dig opdateret med kundernes behov og hver- 
dagens 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 klinisk neuropsykologi 

samt erfaring med neurorehabilitering, rådgivning og/eller konsulentopgaver 

•  Har arbejdet med faglig kompetenceudvikling, 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 snarest mulig, men vi venter 
selvfølgelig på de rette kandidater. Hvis du kan se dig selv som en del af Cervello-
teamet, så søg stillingen via Jobindex ved at sende en kort motiveret ansøgning 
mærket ”Ledende neuropsykolog” samt et CV med foto. Vi inviterer løbende kandi-
dater til samtaler, som indledningsvis starter med en orientering om Cervello og 
stillingens arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. Samtidig får du også mulighed 
for at hilse på nogle af Cervellos neuropsykologer.  

Har vi vækket din nysgerrighed?       
Så lad os høre fra dig snarest.  
Du kan kontakte HR-konsulent Martin Weberg på tlf.: 9292 3632  
eller driftschef Pernille Bundgaard på tlf.: 9292 3634. 
Læs mere på www.cervello.dk. 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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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. 


