Psykologkonsult till Cereb i Stockholm & Hbg
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag där ditt patient- och kvalitetsfokus uppskattas?

Cereb är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri och klinisk
psykologi. Vi utreder patienter från hela Sverige med fokus på ADHD, autism och närliggande
enligt forskningsbaserade metoder. Cereb är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö samt
certifierade som ett Great Place to Work vilket innebär att medarbetarna upplever en hög
grad av respekt, rättvisa, stolthet, trovärdighet och kamratskap. Arbetsklimatet på Cereb är
socialt, trivsamt och präglas av hög kompetens samt kvalitet. Vi har cirka 60 anställda och ett
30-tal konsulter. Hos oss arbetar psykologer, läkare och administratörer tillsammans med
fokus på att hjälpa människor att skapa en fungerande vardag. Cereb finns i Stockholm,
Helsingborg, Uppsala, Malmö och Kristianstad. Vi bidrar till ett friskare samhälle genom att
erbjuda tillgänglig och effektiv vård med högt engagemang för barn, ungdomar och vuxna.
På vår mottagning på Karlavägen jobbar i dagsläget fyra läkare, tretton psykologer, tre
sjuksköterskor, en undersköterska, fem administratörer, chefer och stab. Mottagningen har
fina lokaler och ligger centralt vid Karlaplan med vacker utsikt.
På Cerebs mottagning i centrala Helsingborg arbetar en psykiatriker, fyra psykologer, en
mottagningschef och tre administratörer varav en tillika administrationschef.

OM UPPDRAGET
Som psykolog ansvarar du primärt för att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn
och ungdomar i samarbete med övriga professioner samt att skriva utlåtanden. Du kommer
att få gott administrativt stöd med bokningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker legitimerade psykologer med flerårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar
(ADHD, autism och närliggande tillstånd) gällande barn och ungdomar samt goda kunskaper i
bedömning och differentialdiagnostik vid samsjuklighet. Du har goda kunskaper i svenska
både i tal och skrift. Det är viktigt att du är flexibel, lösningsfokuserad och kan samarbeta väl.
Det är positivt om du har erfarenhet av psykiatri och KBT utbildning. Stor vikt läggs vid
personlig lämplighet.
Välkommen med intresseanmälan och CV till arbete@cereb.se. Ange referensen
”Konsultpsykolog Stockholm” alt. ”Konsultpsykolog Helsingborg” i ämnesraden när du skickar
din intresseanmälan. Om du har frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta
mottagningschef i Stockholm Viveca Ernmark på tfn: 073-746 15 15 respektive mottagningschef i
Helsingborg Elisabeth Kullenberg på tfn: 072-252 58 97.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt
försäljare av jobbannonser. Tack för att det respekteras.

