
Er du psykolog med erfaring fra enten rehabilitering eller 
fra sundhedspsykologien eller fra rehabilitering, og evner 
du at arbejde tværfagligt? Så har vi en spændende stilling 
til dig, da vores mangeårige kollega er gået på pension.

Opgaven på Sano
• Individuelle samtaler med patienten som samarbejds-
   partner og afsæt i dennes personlige målsætninger og 
   udfordringer
• Undervise i og formidle den psykologisk viden  til 
   patienterne individuelt og i grupper
• Samarbejde tæt og tværfagligt, hvor de nærmeste kol-
   leger kommer fra mange faggrupper, med hvem der 
   løbende skal kvalitetsudvikles, videndeles og sparres
• Indgå i en stærk monofaglig gruppe der også består af 
   sygeplejerske, SSA og psykolog. 

Om dig
Du har en fagligt stærk profil, der kan arbejde eklektisk 
terapeutisk, gerne med erfaring fra KAT, ACT og psyko-
dynamisk tænkning. Du har en helhedsorienteret tilgang 
og en bred psykologisk forståelse af patienternes kom-
plekse udfordringer. 

I en foranderlig og udfordrende hverdag kan du bevare 
overblikket, tage initiativ og stadig være effektiv, struktu-
reret, prioritere og bruge din tid rationelt. 

Du yder kvalitetsarbejde og får tingene gjort, når de lander 
på dit bord.

Dine personlige kompetencer gør, at du favner bredden i 
opgaverne, og at du er engageret, imødekommende og 
vedholdende. Du er holdspiller, men evner også at arbejde 
selvstændigt. 

Du har en kommerciel forståelse og forstår vilkårene i, at 
Sanos tilbud dækker såvel offentlige som private- og 
forsikringskunder.

Om os
Vi har et godt arbejdsmiljø med gode kollegiale relationer 
og en stor hjælpsomhed og fleksibilitet over for de 
mangeartede opgaver. Vi har et respektfuldt og ligevær-
digt forhold og vil gerne udfordres på den eksisterende 
praksis. Der er en stor grad af frihed, medbestemmelse og 
påvirkning – og vejen fra idé til handling er kort.

Stillingen er på 32t./ugentlig.  Arbejdstiden er på hverdage 
og i dagtimerne. Overenskomstmæssig lønindplacering.

Ansøgning
Har det vakt din interesse, så send din ansøgning på mail 
senest d. 16. august 2020 til jobaarhus@sanocenter.dk.
1. samtaler afholdes d. 20. august, 2. samtaler den 25. 
august. Opstart i stillingen er d. 1. oktober 2020. 

For yderligere oplysninger kontakt psykolog Josephine 
Jønsson jfjoensson@sanocenter.dk eller afdelingschef 
Kirstine Bak Gulstad på kbak@sanocenter.dk.
Læs mere om os på www.sanocenter.dk

Sano Aarhus søger en ny kollega, der i tæt tværfagligt samarbejde hjælper 
mennesker med kroniske, reumatologiske lidelser til øget livskvalitet.   
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