
CENTER FOR MENTALISERING 
SØGER EN NY MEDARBEJDER

I Center for Mentalisering arbejder vi for at forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne ud 
fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Vi arbejder med at udbrede viden om, forståelse for og anven-
delse af mentalisering i arbejde med udsatte borgere. Centeret er i rivende udvikling og modtager 
løbende nye opgaver.  Vi søger derfor en kollega, som har lyst til at blive en del af et team af fag-
folk, der brænder for at formidle teori til praktisk anvendelse af mentalisering.

Du skal have viden om mentalisering og traumer og gerne praksiserfaring indenfor feltet. Du skal 
tillige være optaget af formidling og have et hjerte for såvel udsatte børn, unge og voksne som de 
professionelle, der arbejder med dem.

DIN PROFIL
• Fagprofessionel med akademisk baggrund. (Eks. 

Psykolog, Cand. pæd. psyk. eller tilsvarende)
• Har lyst til at varetage undervisningsdage ud 

fra Center for Mentaliserings tilgang.
• Har gode formidlingsevner og en høj grad af 

videbegær og fagligt engagement.
• Har gode samarbejdsevner og ser kollegial 

sparring/faglig udveksling som en fordel og et 
vigtigt bidrag til egen faglighed.

• Kan arbejde selvstændigt og fleksibelt, og er 
indstillet på at undervise og supervisere rundt 
omkring i Danmark, pt har vi særlig stor efter-
spørgsel i Jylland. 

• Har et åbent sind og en veludviklet humoristisk 
sans. 

• Kendskab til det sociale område er en fordel.

SOM ANSAT KOMMER DU BLANDT ANDET 
TIL AT ARBEJDE MED
• Undervisning
• Supervision
• Projektarbejde 

VI TILBYDER 
• Supervision og efteruddannelse.
• Spændende og meningsfulde opgaver.
• At blive en del af et mentaliserende fæl-

lesskab, hvor vi har det sjovt og diskuter-
er og udvikler teori og praksis til gavn 
for udsatte samt de mennesker, der 
arbejder med dem.

Du kan læse mere om Center for Mental-
isering på vores Facebookside og på vores 
hjemmeside: www.centerformentalisering.dk. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Heino Rasmus-
sen - tlf. 31394245, mail: heino@centerformentalisering.dk
 
Hvis det ovenstående har vakt din interesse, kan du sende din ansøgning og 
eventuelle spørgsmål til   
rekruttering@centerformentalisering.dk. Ansøgningen skal indeholde en moti-
veret ansøgning på max 1 side samt et CV. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen 
Center for Mentalisering
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