
Bedre Psykiatri søger rådgiver på deltid med sundhedsfaglig baggrund  

Er du en dygtig rådgiver og har du lyst til at være en del af Danmarks eneste professionelle rådgivning for 

pårørende til mennesker med psykisk sygdom, så har vi et spændende job.  

Bedre Psykiatri har både telefonisk og skriftligt rådgivning, ligesom vi har en chatrådgivning. Rådgivningen 
tager udgangspunkt i empowerment og har en løsningsorienteret tilgang. Målet med samtalerne er at den 
pårørende bliver styrket i eget handlerum og egen situation, herunder styrkelse af egen trivsel og resiliens, 
og får hjælp til at navigere, forstå og kende til muligheder og rettigheder i det offentlige. Det er centralt for 
os, at vi yder rådgivning – ikke terapi.  

Bedre Psykiatris rådgivning er medlem af RådgivningsDanmark. 

Om jobbet: 

- Rådgivning af pårørende på alle vores tre rådgivningsplatforme 

- Psykoedukation til pårørende herunder forklare og formidle psykisk sygdom mm. 

- Indgår i et tværfagligt team som deler viden og erfaringer 

- Månedlig supervision er obligatorisk 

Om dig: 

- Du kan være psykiatrisk sygeplejerske, psykomotoriker, fysioterapeut, ergoterapeut eller lign. 

- Det er en fordel, hvis du har erfaring fra psykiatrien  

- Du har erfaring med psykoeducation til pårørende 

- Du er god til at formulere sig i tale og skrift 

- Du er udviklingsorienteret, psykisk robust og nysgerrig på mennesker 

 

Du vil blive en del af vores rådgivningsteam på Bedre Psykiatris sekretariat i Københavns 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 10 timer om ugen og det kan med fordel søges som et fleksjob – sekretariatet er dog ikke 

kørestolsvenlig. Arbejdstidspunkterne er ikke på forhånd definerede. Tiltrædelse senest 1. januar 2020 og 

ansættelsen løber indtil 31/7 2022. Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Jane 

Alrø Sørensen via js@bedrepsykiatri.dk - 2990 8646. Ansøgningsfrist er 1. november kl. 12.00. Motiveret 

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

Bedre Psykiatri er landets største medlemsorganisation inden for psykiatrien og arbejder hver dag for at 

forbedre vilkårene for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og for at sætte den nødlidende 

psykiatri på den politiske dagsorden 
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