
TUBA AARHUS SØGER FRIVILLIGE  
PSYKOLOGER/PSYKOTERAPEUTER 
TIL INDIVIDUEL TERAPI  

Vil du gøre en forskel for unge, der er vokset op i en familie med misbrug? Og har du lyst 
til at blive en del af et engageret fællesskab af professionelle frivillige, hvor du får både 
erfaring, supervision og faglig udvikling?  

Vi søger 2 frivillige til vores afdeling i Århus, som kan have individuelle samtaler med unge fra 
familier med misbrug, tirsdage eller onsdage fra kl. 15.30 til 20.45. Opstart i uge 43, 2020.

TUBA er en terapeutisk rådgivning, der hjælper unge mellem 14-35 år fra familier med 
misbrugsproblemer. Vores rådgivningsarbejde består af web-rådgivning, undervisning, 
individuelle samtaler og gruppeterapi i kortere eller længerevarende forløb. De unge, der 
kommer hos TUBA, 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 om TUBAs faglige profil på www.tuba.dk/faglig-profil  

Arbejdsopgaver og forventninger: 
• At have tre samtaler med unge i alderen 18-35 år den ene uge, kl .16, kl. 17.30 og kl 19.15.
• At have en samtale med en ung samt deltage i supervision den anden uge. Samtale kl. 16

supervision fra kl. 18 til kl. 20.
• At bruge redskaberne ORS/SRS
• Skriftlighed i forbindelse med terapinoter og forlængelsesansøgninger
• At deltage i obligatoriske faglige dage

Stillingskrav: 
• Psykolog eller eksamineret psykoterapeut (fra uddannelse godkendt af Psykoterapeut-

foreningen) eller studerende på sidste halve år af uddannelsen.
• Desuden skal du kunne forpligte dig til at arbejde et år som frivillig i TUBA, da det er vigtigt

for vores unge, at vi tilstræber så meget stabilitet som muligt i forløbene.

Andre vigtige kompetencer: 
• Psykoterapeutisk erfaring eller anden relevant erfaring
• Kendskab til flere terapeutiske metoder
• Evne til selv og i supervisionen at kunne reflektere over egen praksis
• At du er et åbent, nærværende og engageret menneske



TUBA tilbyder: 
• Et givende og livsbekræftende arbejde med unge i et udviklende fagligt miljø med

engagerede kolleger
• Terapeutisk erfaring med unge
• Løbende supervision/sparring
• Indføring i TUBAs værdier, faglige profil, terapeutiske struktur samt viden om målgruppen.
• Introduktion til og erfaring med brug af FIT

Ansøgning: 
Ansøgning og CV sendes på mail til jla@tuba.dk. 

Vi skal have modtaget din ansøgning søndag d. 27.09.20 

Vi planlægger at afholde samtaler d. 06.10.20.  

Er du interesseret i at høre nærmere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte 
psykoterapeut Judy Larsen. jla@tuba.dk eller psykolog Ditte Eggert Jørgensen dej@tuba.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


