
 
 

PSYKOTERAPEUTER MED FOKUS PÅ KROP OG KOST, GERNE MED PÆDAGOGISK BAGGRUND 

 

4 stillinger - 1 fuldtidsansat, 1 midlertidig fuldtidsansat (med mulighed for forlængelse) samt 2 

vikarer 
På Bostedet Løvegård søger vi nye kollegaer, som har lyst til at indgå i arbejdet omkring 6 søde beboere, i alderen 18-40 år. 

HVEM ER VI: 
Løvegård er et psykoterapeutisk og socialpædagogisk botilbud for unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer (§107 – 
midlertidigt botilbud).  
Vi arbejder ud fra et psykoterapeutisk og anerkendende perspektiv, hvor det hele menneske er i fokus. Vi lægger vægt på at både 
sind, krop, relationer og socialt samvær er en del af alle menneskers liv. Sund kost er højt prioriteret og en naturlig del af denne 
tankegang og Løvegårds arbejde i dagligdagen. 
I samarbejde med beboeren og deres kommune arbejder vi, under opholdet, imod forskellige mål. Overordnet set har vi altid 
blikket rettet mod at støtte beboerens gode udvikling, livskvalitet og tro på fremtiden. 
Det er vores erfaring at alle beboere er forskellige og derfor også skal mødes forskelligt. Dog vil du på Løvegård træde ind i et hus 
med oprigtig omsorg, humor og varme. På vores hjemmeside vil du kunne læse mere om de metoder og tilgange vi arbejder ud fra: 
løvegård.dk (xn--lvegrd-lua2m.dk) 

 

HVAD KAN VI TILBYDE DIG: 
• Et lille botilbud med tid og plads til at arbejde sammen med hver enkelt beboer, imod de mål de hver især sætter sig 

• Et spændende, udfordrende og afvekslende job, hvor du er med til at gøre en forskel 

• Mulighed for at være med til at udvikle stedet, men samtidig sikre den stabilitet og dybde der er, og skal være i huset 

• Supervision og mulighed for personlig udvikling 

• En arbejdsplads hvor medarbejderen føler sig hørt og hvor den enkelte har lyst til at bidrage til udvikling af den fælles 

faglighed og tage ansvar for alle de opgaver, der ligger i forlængelse af arbejdet 

• En arbejdsplads hvor der er stor ledelsesmæssig åbenhed omkring beslutninger, og hvor input fra ansatte er velkomne, 

hvilket giver et arbejdsfællesskab med engagement og arbejdsglæde 

HVAD KAN DU TILBYDE: 
• At du er uddannet psykoterapeutisk, gerne organisk psykoterapeut 

• At du har erfaring med mennesker med psykisk sårbarhed, gerne viden om seksuelle overgreb 

• At du kan tilbyde chok-traume behandling 

• At du har viden om eller interesse for hvad kost kan tilføre et behandlende miljø 

• At du møder beboerne i øjenhøjde med faglighed, kombineret med menneskelighed  

• At du kan tilbyde både samtaler, samvær, nærvær, give noget til kroppen og være praktisk i hverdagen 

• Har erfaring med at arbejde med handleplaner og dokumentation 

• At du kan tage initiativ, komme med input og tør søge nye veje 

• At du er en teamspiller, der er god til at dele viden og erfaringer med dine kollegaer 

• At du kan indgå i vagtplanen hvor dine timer vil ligge på alle døgnets timer. Vi har sovende nattevagt 

• At du har vilje til at arbejde med dig selv i feltet 

KORT ANSØGNINGSFRIST: 
Skriftlig ansøgning og CV, evt. bilag sendes til tilbudsleder Charlotte Posselt Mogensen på mail: sikkerpost@lovegaard.dk  senest 

mandag d. 28. feb. 2022 kl. 12.00 

Samtaler afholdes i onsdag d 2/3 ml kl. 09-15 på Løvegårdsvej 2, Høng 

I forbindelse med ansættelsesprocessen indhenter vi referencer, efter aftale med dig. 

Tiltrædelse: d 15/3 eller hurtigst muligt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Charlotte på 40139006 

http://løvegård.dk/
mailto:sikkerpost@lovegaard.dk

