Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling,
kunnskapsutvikling/forskning og kunnskapsformidling som sine virksomhetsområder. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge.
Stiftelsen har 68 ansatte, hovedsakelig psykologer.
ATV Asker og Bærum ble opprettet i 2007. Kontoret består i dag av to 100% psykologstillinger. Kontoret er for tiden
samlokalisert med ATV Oslo på Lilletorget 1. Det foreligger planer om å flytte kontoret til Asker sentrum eller Sandvika på sikt.

Alternativ til Vold Asker og Bærum utvider sin stab, og søker
psykolog/psykologspesialist i 100% fast stilling
ATV Asker og Bærum gir et behandlingstilbud for menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner
og deres familier. I samarbeid med Asker kommune igangsettes det nå et behandlingstilbud til
ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. ATV arbeider kontinuerlig med å utvikle kunnskap og
kompetanse på vold i nære relasjoner. Vi har i de senere årene arbeidet med å utvikle et
familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde.
ATV Asker og Bærum søker en psykolog som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som
ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap. Arbeidsoppgavene består av
behandling av voldsutøvere individuelt og i gruppe, terapeutisk arbeid med voldsutøvers familie,
arbeid med voldsutøvende ungdom, vurdering og inntaksarbeid, kunnskapsformidling, veiledning og
samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
Vi søker en dyktig og selvstendig kollega som vil være med på å videreutvikle vårt behandlingstilbud.
Erfaring med psykoterapeutisk arbeid med voksne, ungdom og barn er ønskelig. Evne til å jobbe med
alvorlig problematikk og gjøre vurderinger vektlegges. Erfaring fra arbeid med vold er ønskelig, men
annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
vektlegges.

Tiltredelse: Snarest.
Søknadsfrist: 20. april.
Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no
Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV Asker og Bærum, psykolog Tormod Flatby Lindheim
mobil: 99732308 eller leder i ATV- region Øst, psykologspesialist Ragna Lundgaard mobil: 41611003

