
 

 

Beskæftigelsesfaglig konsulent med psykologbaggrund søges til 
Væksthuset i Sønderborg 

 
Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at (gen)finde vejen 

til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager selv til forskning og kompetenceudvikling på 

beskæftigelsesområdet og står på et stærkt forsknings- og erfaringsmæssigt grundlag. Vi søger en 

beskæftigelsesfaglig konsulent, der vil være en del af samarbejdet med mennesker, der står udenfor uddannelses- 

og arbejdsfællesskaber i Sønderborg. Her vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med både 

kollegaer i andre afdelinger i Væksthuset, Jobcentret i Sønderborg samt lokale virksomheder og uddannelser. 

 

Vi ønsker lige nu at tilføre teamet psykologfaglige kompetencer. Du vil i din ansættelse skulle samarbejde med 

mennesker i alle målgrupper. 

 

DINE KONKRETE ARBJDSOPGAVER VIL VÆRE 

 
• Skræddersy: at samarbejde med borgere med komplekse problemstillinger, så hvert menneske, du samarbejder 

med, oplever at plan og forløb er sammenhængende og meningsfuldt, samt der er progression.  

• Match: at opsøge og etablere samarbejder med virksomheder og uddannelser om udviklende praktikforløb, 
brobygning, løntilskud, job og uddannelse for udsatte borgere. 

• Ansættelsesforløb: at optræne unge med særlige behov på samarbejdsvirksomheder med henblik på udvikling 
af kompetencer, afklaring og ansættelse.  

• Tværfagligt samarbejde: at samarbejde tæt med dine kolleger på Jobcenteret, øvrige ressourcepersoner samt 
dine kolleger i Væksthuset.  

• Kritisk refleksiv praksis: at opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger 

og organisationen – altid med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du 

er ansat til at støtte. 

• Undersøgelser og skriftlighed: at foretage psykologiske undersøgelser af borgeres beskæftigelsespotentiale, 
progressionsmåle, dokumentere og beskrive indsatser og effekter i de enkelte forløb. 
 

VI ØNSKER OS, AT DU HAR 

 
• Erfaring og uddannelsesmæssig baggrund som psykolog. 

• Lyst og evne til at danne relationer og samarbejde med alle mennesker, uanset baggrund og typer af 
problemstillinger. 

• Allerede har – eller evner at skabe – et bredt netværk blandt virksomheder og uddannelser i området og ikke er 
bange for den opsøgende kontakt. 

• Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt altid får et forløb af høj kvalitet og 
Væksthusets beskæftigelsesfaglige praksis styrkes. 

• Kørekort og villighed til at bruge egen bil i jobbet ved behov. 
 

VI TILBYDER 
 
• Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation. 

• Faglig sparring, supervision og efteruddannelse. 

• Professionelle og engagerede kolleger i en hverdag, hvor du aldrig står alene. 

• Et dagligt tæt samarbejde i et lille veletableret team. 



 
 

ANSØGNING 

 
Ansøgningen sendes via blanketten på Væksthuset hjemmeside: www.vaeksthuset.dk → kontakt os → sikker mail, 

direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new, skriv ”Konsulent Sønderborg” i 

emnelinjen (vigtigt, da vi har flere opslåede stillinger). Der afholdes samtaler løbende, så send gerne din ansøgning 

hurtigst muligt – senest den 17. februar 2022, kl. 12.  

 
Ved ansøgning gives der samtidig samtykke til, at Væksthuset må opbevare ansøgningen i op til 6 måneder. 

 
Du finder yderligere oplysninger om Væksthusets formål, metoder og beskæftigelsesfaglighed på vores 

hjemmeside www.vaeksthus.dk. 

 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingschef 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. 

http://www.vaeksthuset.dk/
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