Dygtig psykolog til rådgivningsfunktion
Er du uddannet psykolog? Er du en dygtig rådgiver? Er du interesseret i kvalitetsudvikling, og vil du gerne være med til at sikre kvaliteten hos psykologer i
hele Danmark? Så er du måske vores nye deltidsrådgiver med tilknytning til
vores kontor i Aarhus.
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) søger en dygtig psykolog til en deltidsstilling, der skal varetage rådgivningsfunktionen for privatpraktiserende psykologer i forbindelse med deres
akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Om os
IKAS har til opgave at drive og udvikle Den Danske Kvalitetsmodel, der er et aftalebaseret kvalitetssystem, som er med til at sikre kvaliteten i helt eller delvist offentligt finansierede sundhedsydelser. Overenskomstparterne Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Psykolog Forening har indgået
aftale om akkreditering af privatpraktiserende psykologer under overenskomst, og IKAS står derfor over
for at skulle akkreditere privatpraktiserende psykologer i hele landet i perioden 2019-2022.
Dine arbejdsopgaver
Til brug for akkreditering af psykologerne søger vi en dygtig rådgiver, hvis primære opgaver er at:
•

planlægge og afholde introduktionskurser, i samarbejde med anden medarbejder, for psykologer i
forbindelse med deres akkreditering, herunder undervisning i DDKM og akkreditering

•

rådgive klinikker om implementering af DDKM, herunder forståelse af standarder og surveymetoder, via telefon- og mailkorrespondance

•

sparre med projektleder om rådgivningsfunktionen og tilrettelæggelse af introduktionskurser m.m.

•

deltage i og bidrage til kompetenceudvikling af psykolog-surveyors

Din profil
Vi forestiller os, at du:
•

er autoriseret psykolog

•

har relevant erfaring fra en psykologpraksis

•

har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre undervisning

•

har interesse i kvalitetsudvikling og gerne kendskab til DDKM og praktisk erfaring med kvalitetsudvikling

•

har gode kommunikationsevner og evner at formidle akkrediteringsopgaven på en enkelt og overskuelig måde

•

har et godt overblik og er god til at planlægge din tid og dine opgaver

•

er venlig og imødekommende i rådgivningsfunktionen - uden at gå på kompromis med fagligheden.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du får en bred kontaktflade med psykologer i hele Danmark. Derudover får du et selvstændigt arbejde med ansvar, udfordringer og indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Endelig får du gode udviklingsmuligheder og mulighed for samarbejde og sparring med engagerede kolleger i IKAS.
Stillingen er tilknyttet hovedkontoret i Aarhus, men der vil også være mulighed for at arbejde hjemmefra i
et vist omfang, ligesom du vil skulle forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med introduktionskurser,
som afholdes flere steder i Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på gennemsnitlig 7,4 timer pr. uge, som tilrettelægges i samarbejde med dig. Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og de dertil knyttede statslige regler.
Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning og CV til job@ikas.dk. Du bedes mærke
ansøgningen ”Rådgiver til psykologer.”
Ansøgningsfristen er den 6. maj 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. maj 2019.
Tiltrædelse efter aftale eller snarest muligt.
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte projektleder Caroline Lund på
mobil 2096 1760 eller per mail clu@ikas.dk eller direktør Jesper Gad Christensen på mobil 3013 7514
eller per mail jgc@ikas.dk
Du kan læse mere om IKAS og DDKM på vores hjemmeside: www.ikas.dk.

