til vor

Vi søger frivillige
psykologer/psykoterapeuter
til vores afdelinger i Vordingborg og
Stevns

Er det dig, vi mangler?
Vil du hjælpe unge med at komme videre og opnå et
mere tilfredsstillende liv efter en opvækst i en
familie med alkohol- og misbrugsproblemer?
Terapien
De unge, der kommer hos os er meget forskellige
både i livsvilkår, anskuelser og terapeutiske mål.
Terapeuter i TUBA har derfor brug for et bredt
repertoire af metoder for at kunne matche de unges
behov. Se mere i dokumentet TUBAs faglige profil på
www.tuba.dk/faglig-profil.
Arbejdsopgaver:
At være co-terapeut i en sen eftermiddag/
aftengruppe med en fast medarbejder hver 14. dag i
4 timer. Disse timer dækker over 2½ - 3 timers
gruppeterapi, samt tid inden gruppen starter til
forberedelse og tid efter gruppeterapien er slut, til
evaluering sammen med den faste medarbejder. Som
co-terapeut er man med 20 gruppegange (fratrukket
ferier m.m. strækker forløbet sig ca. over et års tid).
Efter en periode med oplæring, kan der ved lejlighed
være brug for at du har gruppen alene i forbindelse
med ferie og eventuel sygdom.
Uddannelse:
Du skal have en uddannelse som psykolog eller exam.
psykoterapeut (min. 4 år). Psykoterapeuter bedes
vedlægge en beskrivelse af uddannelsens
studieordning til ansøgningen. Evt. ved at henvise til
webadresse. Desuden skal du kunne forpligte dig til
at arbejde et år som frivillig i TUBA fire timer hver
anden uge
Andre vigtige kompetencer:
•

Psykoterapeutisk erfaring og erfaring med
gruppeterapi

•

Kendskab til flere terapeutiske metoder

•

Evne til selv og sammen med den faste
medarbejder, at kunne reflektere over egen
praksis

•

Evnen til at forstå og leve dig ind i de unge og
deres problemstillinger, samt interesse for at
arbejde med unge
Ydmyghed og åbenhed over for opgaven og
ambitioner om hele tiden at blive bedre
Evnen til at bede om hjælp, når noget ikke
lykkes for dig

•
•

Vi tilbyder:
• Et givende og livsbekræftende arbejde med
unge
• Gruppeterapeutisk erfaring med erfaren
terapeut
• Supervision sammen med andre frivillige
terapeuter
• Viden om dynamikker i en misbrugsfamilie
• Erfaring med brug af metametoden Feedback
Informed Treatment (ORS/SRS)
• Indføring i TUBAs værdier, faglige profil,
terapeutiske struktur og viden om
målgruppen.
• Dokumentation for at har været frivillig coterapeut i TUBA
Værd at vide:
TUBA er både en interesseorganisation og et
terapicenter. Vi arbejder for at forbedre forholdene
for unge fra misbrugsfamilier, og forebygger at børn
vokser op med påvirkede forældre. Vores
terapiarbejde består af web-rådgivning, undervisning,
individuelle samtaler og gruppeterapi i korte og
længerevarende forløb.
I TUBA kan unge mellem 14 – 35 år henvende sig
anonymt og gratis. På landsplan har vi 25 afdelinger
med faste og frivillige medarbejdere. TUBA er en del
af Blå Kors Danmark.
Er det dig vi mangler?
Send ansøgning og CV digitalt pr. mail til regionsleder
Marc Krabbe-Sørensen mks@tuba.dk Husk at skrive i
ansøgningen hvilke afdelinger du er interesseret i at
være tilknyttet.
Ansøgningsfrist: mandag d. 3. april 2017, kl. 9.00
Sørg for, at det tydeligt fremgår i din ansøgning,
hvordan du opfylder stillingskravene om uddannelse
og erhvervserfaring, samt de øvrige kompetencer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget
velkommen til at kontakte Marc Krabbe-Sørensen på
mail mks@tuba.dk eller mobil 30 67 24 71
Vi glæder os til at høre fra dig.

