
Bedre Psykiatri søger projektmedarbejder 
 

Har du indgående erfaringer med projekter fra A til Z, er du en skarp formidler og har du erfaring med at 

udvikle undervisningsmaterialer, har vi et spændende og udviklende job til dig. 

Bedre Psykiatri skal udvikle og gennemføre et projekt for debuterende pårørende. Målene med projektet er 

dels at give de pårørende konkrete værktøjer til bedre at håndtere det at være pårørende, og dels at 

hjælpe sundhedspersonalet ift. at kunne støtte og inddrage de pårørende. Projektets hovedfokus vil være 

på udvikling og udbredelse af e-learingsværktøjer, undervisnings- og informationsmaterialer samt et 

kursusforløb. Du vil sammen med projektlederen stå for at drive og gennemføre projektet.  

Konkret vil opgaverne være: 

- Udvikling af e-learningplatform og digitale kursusmaterialer lige fra koncept til sidste komma. 

- Markedsføring af projektet overfor pårørende og fagpersoner i og omkring psykiatrien 

- Udvikling og gennemførelsen af kurser for fagpersonale i psykiatrien 

- Ansvarlig for løbende vidensopsamling og slutevaluering  

Om dig:  

- Du har erfaring med at udvikle e-learningsværktøjer  

- Du skriver godt, er dygtig til at formidle og det falder dig naturligt at undervise 

- Du har en betydelig erfaring med projektarbejde 

- Kendskab til inddragelse af og samarbejde med pårørende er en fordel  

- Du har gåpåmod, er ikke bange for at sparke døre ind ved nye samarbejdspartnere og er dygtig til 

at samarbejde 

 

Du vil blive en del af Bedre Psykiatris sekretariat i Københavns i Indre By, hvor du vil komme til at arbejde 

tæt sammen med resten af vores dynamiske medarbejdergruppe. Vi tilbyder et kreativt og godt 

arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet og godt samarbejde på tværs af opgaverne er i centrum.  

Stillingen er på 30 timer om ugen. Lønnen ligger på NGO-niveau. Tiltrædelse 1. januar – gerne tidligere. 

Stillingen er tidsbegrænset til den 31. juli 2022. Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til 

sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen via js@bedrepsykiatri.dk - 2990 8646. Ansøgningsfrist er 10. 

november. Motiveret ansøgning med CV og andre relevante bilag sendes job@bedrepsykiatri.dk.   

For nærmere oplysninger om Bedre Psykiatri se www.bedrepsykiatri.dk  
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