IKAS søger privatpraktiserende psykologer til at
gå survey 20-40 dage om året
Er du privatpraktiserende psykolog, og vil du være med til at udvikle og vurdere kvaliteten
hos privatpraktiserende psykologer? Så kan IKAS tilbyde dig et spændende job som
surveyor. Vi søger dygtige og engagerede psykologer fordelt over hele landet, da alle
praktiserende psykologer med ydernummer skal akkrediteres efter Den Danske
Kvalitetsmodel, DDKM i perioden den 1. januar 2020-31. december 2021.
Som surveyor hos IKAS vil din opgave være at besøge landets privatpraktiserende
psykologer med ydernummer for at vurdere, om de opfylder akkrediteringsstandarderne i
DDKM. Et survey foregår som en blanding af interviews, observationer og gennemgang af
konkrete klientforløb. Som surveyor vil du medvirke til at udvikle og sprede viden og
erfaringer mellem landets privatpraktiserende psykologer samt få et stort indblik i
arbejdsmetoder. Det er vigtigt, at du er dedikeret til kvalitetsarbejde og -udvikling, samt
kan arbejde selvstændigt og professionelt.
Ansættelsesvilkår
Du skal kunne arbejde for IKAS ca. 20-40 dage fordelt over hele året. Det konkrete antal
dage aftales i forbindelse med ansættelsen. Som surveyor skal du desuden deltage i
løbende kompetenceudviklingstiltag. Du kører ud på et survey fra din bopæl og bliver
honoreret på timebasis for et fastlagt timeantal per survey samt timehonorering for
transport. Surveys planlægges og fordeles mellem de enkelte surveyors, så det medfører
mindst mulig rejseaktivitet, og IKAS dækker dine rejseudgifter.
Surveyoruddannelse
Alle surveyors får en grundig uddannelse inden første survey. Uddannelsen består af en
teoretisk såvel som praktisk oplæring. Du vil desuden være en del af et dygtigt og
inspirerende team af kolleger i vores surveyorkorps, hvor der lægges vægt på læring og
videndeling.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at blive surveyor, skal du sende en motiveret ansøgning samt CV
senest den 26. april 2019 kl. 12.00 til job@ikas.dk . Notér venligst ”Surveyor, psykolog” i
emnefeltet. Vi forventer at afholde samtaler i Aarhus den 2. maj 2019 og i København den
6. maj 2019. For yderligere information kan du kontakte afdelingsleder Anne Mette
Villadsen på tlf. 3032 1893 eller på amv@ikas.dk
Du kan læse mere om DDKM, funktionen som surveyor og IKAS på www.ikas.dk

