
Neuropsykolog  
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(Neuro)psykologer søges 
Vi søger to neuropsykologer, som har lyst til og mod på at videreudvikle sig selv, Cervello og neuro- 
området. Cervello er en værdibaseret, social impact virksomhed, der i samskabelsesprocesser først og 
fremmest arbejder neuro-fagligt i NÆR-miljøet. Vi løser en række forskellige opgaver på neuro-området 
og kan være fleksible ift. at sammensætte arbejdsopgaverne efter evner og ønsker. Aktuelt bor vi i det 
tidligere hjerneskadecenter BOMI’s lokaler i Roskilde, men til sommer flytter vi til nye gode faciliteter  
i Roskilde tæt ved Trekroner Station. Og så arbejder vi i øvrigt også rundt om i borgernes nærmiljøer 
såvel som fra hjemme-arbejdspladser.  

Vi arbejder indenfor sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne med bl.a.:
•  Neurorehabilitering og genoptræning (avanceret og specialiseret niveau)  

i samarbejde med kommuner, rehabiliteringscentre, bo- og aktivitetstilbud, sygehuse mv.
•  Arbejdsrehabilitering i samarbejde med jobcentre, virksomheder mv.
•  Rådgivning, udredning og vidensudvikling for bl.a. VISO, hvor vi er leverandør på områderne  

Erhvervet hjerneskade, Medfødt hjerneskade, Udviklingshæmning og opmærksomhedsforstyrrelser. 
•  Konsulentopgaver/-funktioner i lokale neuro-enheder.
•  Forskning, udvikling og innovation, i egne projekter såvel som i samarbejde med andre  

forsknings- og udviklingsmiljøer.
 
Blandt neuropsykologernes opgaver er:
• Neuropsykologisk og tværfaglig udredning, rådgivning og intervention
• Samtaleforløb med borgere og pårørende
• Undervisning og supervision 
• (Bidrag til) forsknings- og udviklingsprojekter, udvikling af materialer, koncepter mv.

Vi hjælper mennesker ramt af en  
hjerneskade tilbage til fællesskabet  
og en meningsfuld hverdag. 
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Vi kan tilbyde:  
•  Stillinger hvor opgaverne kan sammensættes inden- 

for ét eller flere af ovennævnte områder afhængig 
af ønsker og kompetencer – og hvor du bliver grun-
digt klædt på til opgaverne. 

•  En arbejdsplads med højt til loftet og med god mu- 
lighed for indflydelse på tilrettelæggelse af opgaver 
og arbejdstid, herunder gode muligheder for hjem-
mearbejde og hjemmearbejdsplads, hvis det ønskes. 

•  Spændende og varierede arbejdsopgaver, herunder 
mulighed for fordybelse i interesseområder og nogle 
af feltets mest komplekse sager, samt for afprøv- 
ning af nye ideer, udvikling og innovation.

•  Samarbejde og sparring med fagligt ledende neuro- 
psykolog og ca. 15 skønne og dygtige psykolog-kol-
legaer, med en ditto tværfaglig kollegagruppe (fys, 
ergo, logopæd mv) samt selvfølgelig med dygtige og 
hjælpsomme kollegaer i IT, HR, økonomi mv. 

•  Ledelsesmæssigt og økonomisk understøttet fokus 
på kompetenceudvikling. For alle medarbejdere ud- 
arbejdes en to-årig kompetenceudviklingsplan, som 
fx kan indeholde plan for specialistuddannelse og/
eller anden efteruddannelse/kontinuerlig faglig  
 

udvikling. Desuden fast mono- og tværfaglig sparring,  
årshjul med fælles faglige aktiviteter i Cervello og 
meget mere. 

•  En engageret bestyrelse, ledelse og kollegaer, som 
har fokus på faglighed og ’hjertet med’. 

 
Vi ønsker en kollega, som:   
•  Er autoriseret og specialist i klinisk neuropsykologi 

på voksenområdet (eller på vej til dette).

•  Har viden og erfaring fra neuro-området herunder 
med neuropsykologisk udredning, rådgivning og 
intervention og som har samtidig lyst til at lære 
mere og videreudvikle sig selv og feltet.

•  Gerne har viden fra det (neuro)psykiatriske område 
og/eller job-området og/eller VISO-opgaver

•  Kan trives med at have base og jævnlig gang i Cer- 
vello men ofte arbejde ’ude af huset’, og som kan be- 
gå sig respektfuldt som specialistkonsulent i andres 
organisationer, institutioner og private hjem.

•  Værdsætter og kan bidrage fagligt og personligt til 
konstruktive tiltag, udvikling og gode samarbejder 
med såvel kollegaer, som borgere, pårørende, eks-
terne fagpersoner og andre samarbejdspartnere.  

•  Kan se sig selv i et miljø præget af faglighed, ud-
vikling, fleksibilitet, ordentlighed, effektivitet, samt 
lyst til at arbejde og være sammen i en uhøjtidelig 
omgangstone.

•  Kan identificere sig med Cervellos fem kerneværdier: 
Vi er innovative, handlekraftige, ordentlige, værdi- 
skabende og har hjertet med.

•  Har kørekørt og evt. egen bil; vi har dog også egne 
biler til rådighed til opgaver væk fra matriklen. 

Løn og ansættelsesforhold   
Stillingerne er på 30-37 timer/uge (efter aftale). 
Tiltrædelse 1/6 eller snarest muligt derefter. 
Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt 
men læner sig op ad overenskomsten ml. Dansk 
Psykologforening og kommunalt ansatte. 

Vil du høre mere    
Kontakt da Driftschef Pernille Bundgaard  
på tlf. 92 92 36 34

Ansøgning   
Send en motiveret ansøgning samt CV til  
HR-konsulent Martin Weberg på job@cervello.dk 
senest søndag den 15/5. Vi afholder løbende samtal-
er – og 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. 


