TUBA søger FRIVILLIGE
Psykologer/psykoterapeuter
til gruppeterapi i Aarhus og Holstebro
Kære mulige ansøger
Tak for interessen for at arbejde som frivillig i vores afdelinger i Aarhus og
Holstebro. Vi søger frivillige, som ønsker at være med som co-terapeut i en
gruppe.

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 for co-terapeut i gruppe:
•
At være co-terapeut i enten formiddags- eller
sen eftermiddag/aftengruppe med en fast
medarbejder hver 14. dag i ca. 4 timer.
•

Grupperne er som følge:
Aarhus:
Torsdage i ulige uger fra kl. 9.30-12.

Terapeuten møder kl 9 - ca. 12.30.
Holstebro: onsdag i lige uger ca. 16.30-19.30
(kan evt. rykkes en halv time frem eller tilbage
hvis nødvendigt for deltagerne - inkl. coterapeuten)
•

Disse timer dækker over 3 timers gruppeterapi,
samt ca. en halv time inden gruppen starter til
forberedelse og en halv time 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.

Stillingskrav
Uddannelse:
•
Psykolog eller exam.psykoterapeut (min.4 år).
Psykoterapeuter bedes vedlægge en beskrivelse
af uddannelsens studieordning til ansøgningen.
Evt. ved at henvise til webadresse. Det er muligt
at søge dispensation herfra såfremt man er i

•

slutningen af sin uddannelse eller er ved at
skrive speciale.
Du skal som co-terapeut kunne forpligte dig til at
arbejde et år som frivillig i TUBA 4 timer hver
anden uge, da det er vigtigt for vores unge, at vi
tilstræber så meget stabilitet som muligt i
forløbene.

Andre vigtige kompetencer:
•
Eventuel psykoterapeutisk erfaring og/eller
erfaring med gruppeterapi
•
•

•

Kendskab til flere terapeutiske metoder
Evne til selv og sammen med den faste
medarbejder at kunne reflektere over egen
praksis
At du har interesse i at arbejde med unge
mennesker og er et åbent, nærværende og
engageret menneske

TUBA tilbyder:
•
Et givende og livsbekræftende arbejde med unge
•
Gruppeterapeutisk erfaring med erfaren
terapeut
•
Sparring med gruppelederen og supervision for
co-terapeuten
•
Dokumentation for at have været frivillig coterapeut i TUBA
•
Erfaring med brug af redskaberne ORS/SRS
•
Indføring i TUBAs værdier, faglige profil,
terapeutiske struktur og viden om målgruppen.
Ansøgning:
Ansøgning og CV sendes digitalt til undertegnede på
mail: pro@tuba.dk
Ansøgningsfrist den 27. marts 2017. Forventet opstart
som terapeut primo april. Samtaler afholdes i
Holstebro den 3. april og i Århus den 6. april.
Husk tydeligt i ansøgningen, at skrive hvilken afdeling
du søger som co-terapeut i og hvilke dage du kan.
Med venlig hilsen
Pernille Rodbjerg, Regionsleder.
pro@tuba.dk

