
 

Beskæftigelsesfaglig konsulent med 
psykologbaggrund til Væksthuset i Viborg 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år arbejdet for, at personer med psykiske, 

fysiske og sociale udfordringer kan blive en del af uddannelses- og arbejdsfællesskabet. Vi søger 

lige nu en konsulent til at hjælpe os i vores afdeling i Viborg. Stillingen er et vikariat pga. en planlagt 

sygemelding. Der vil dog muligvis være mulighed for en efterfølgende fastansættelse. 

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER ER 

• At være primær konsulent for en række personer med psykiske og ofte komplekse 

udfordringer (eksempelvis psykiske lidelser, misbrug, fysiske problemstillinger, sociale 

problematikker) 

• At skabe mening, sammenhæng og fremdrift i individuelt tilrettelagte forløb, samt sikre, at 

den unge bevæger sig i retning af arbejde eller uddannelse 

• At skabe match med virksomheder, hvor den unge kan træne sociale, faglige og personlige 

færdigheder 

• At strukturere og koordinere særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge 

• At varetage afklarende, støttende og rådgivende samtaler for sygemeldte 

• Generelt at tilbyde en bred og skræddersyet samarbejdsform, hvor du personligt og fagligt 

kan være eksempelvis problemløsende, rådgivende, støttende, udviklende, vejledende, 

temposættende og motiverende 

• At gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen – altid med fokus på at tilbyde 

det bedst mulige samarbejde til borgeren 

• At dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb 

DIN BAGGRUND 

I Væksthuset ønsker vi at have ansatte med mange forskellige uddannelsesmæssige og 

jobmæssige baggrunde. Det er dog en fordel, hvis du har en baggrund som psykolog, har erfaring 

med at arbejde med unge med psykiske udfordringer og autismespektrumforstyrrelser. Gennem 

intern efteruddannelse sikrer vi, at alle medarbejdere har et fælles metodemæssigt og 

værdimæssigt ståsted samtidig med, at vi ønsker at udnytte forskelligheden i baggrunde og 

erfaringer. 

 



VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

• Lyst til at samarbejde med alle mennesker, uanset alder, baggrund og komplekse 

problemstillinger 

• Evne til at matche personer med komplekse problemer med arbejdspladser og uddannelser 

• Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i 

lokalområdet 

• Fokus på den enkeltes ressourcer 

• Lyst til udadvendte og opsøgende aktiviteter 

• Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelte person altid får et 

forløb af høj kvalitet 

• Et ønske om – til enhver tid – at styrke både din egen og Væksthusets beskæftigelsesfaglige 

og forskningsbaserede praksis i det daglige samarbejde med borger, virksomheder og 

Jobcenter 

• Overblik, analytisk sans og gode samarbejdsevner 

• Kørekort og egen bil 

VI TILBYDER 

• Højt fagligt niveau i en værdidrevet socialøkonomisk organisation, der investerer i forskning 

og derudfra har dannet Væksthuset Forskningscenter, som arbejde med at skabe, udvikle og 

formidle forskning indenfor området 

• Professionelle og engagerede kolleger 

• Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet 

• Faglig sparring, efteruddannelse og udvikling 

• Attraktive ansættelsesvilkår 

ANSØGNING 

Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest d. 06.12.2019 kl. 12:00. Skriv “ansøgning 

Viborg” i emnelinjen på din mail. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning hurtigst 

muligt. Yderligere oplysninger: se vores hjemmeside www.vaeksthus.dk eller kontakt 

afdelingsleder Sabine Schönhoff på tlf.: 2888 1363. 

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET 

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et 

bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi 

alle – uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund – til at søge. 

 


