Leg. sjuksköterska med specialistkompetens i barnpsykiatri till Cereb i
Dalarna
Har du kvalitetsfokus, erfarenhet av psykiatri och arbetar lösningsfokuserat? Vill du jobba på en
stimulerande arbetsplats i ett företag där du har möjlighet att påverka?
Cereb är en privat vårdgivare med specialistkompetens inom psykiatri och klinisk psykologi för både
barn och vuxna. Vi utreder och behandlar patienter från hela Sverige samt erbjuder medicinsk och
psykologisk behandling. Med utgångspunkt i evidensbaserade metoder och forskning utreder och
behandlar vi fysisk och psykisk ohälsa. Vi bidrar till kunskapsutveckling och ett friskare samhälle.
Hos oss har läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och administratörer ett nära samarbete.
Cerebs engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare arbetar mot företagets vision: Alla
ska få den vård som behövs, i rätt tid. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som uppvisar kvalitet i
allt vi gör kan vi nå vår övergripande målsättning d.v.s. att vara den vårdgivare som patienter,
remittenter och beställare helst väljer. Cereb har idag 60 medarbetare och ett 30-tal konsulter och
finns i Stockholm, Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Cereb kommer att öppna en Barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning i Dalarna i början av 2022 och söker nu dig som vill vara med och bygga
och utveckla vår mottagning.

OM TJÄNSTEN
Arbetsuppgifterna inkluderar bedömning, behandling och rådgivning likaväl som barn- och
ungdomspsykiatriska insatser i ett differentierat utrednings- och behandlingsutbud innefattande
medicinska, psykologiska och psykoterapeutiska metoder. Som specialistsjuksköterska kommer du
också att ha andra ansvarsområden, såsom att bidra med din kunskap vid komplicerade och
konsultation till kollegor. Då mottagningen är i en spännande uppstartsfas finns goda möjligheter för
dig att forma arbetssätt och utveckla mottagningen tillsammans med verksamhetschef och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barnpsykiatri som har arbetat inom
barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Du arbetar effektivt, strukturerat, självständigt och är
initiativtagande. Det är viktigt att du är strukturerad, relationsorienterad, prestigelös och att du är
genuint intresserad av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer.

VI ERBJUDER DIG
Cereb är ett företag i ständig utveckling och du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
i en meningsfull roll där du bidrar till ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa med fokus på en
fungerande vardag för barn och ungdomar. Cereb erbjuder förmåner såsom friskvårdsbidrag samt ett
gott samarbetsklimat med starkt patientfokus.

INFORMATION & ANSÖKAN
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi
tillämpar sex månaders provanställning. Välkommen med ansökan och CV till arbete@cereb.se. Ange
referensen ”Barnpsykiatrisjuksköterska Dalarna” i ämnesraden när du skickar din ansökan. Vi
rekryterar löpande och rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan redan idag. Om du har
frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta uppstartsansvarig Malin Lindqvist på tfn: 070-814 08
03.

ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt
försäljare av jobbannonser. Tack för att det respekteras.

