
Dabeco (Dansk Behandling for Computerspil- og 

Onlineafhængighed) søger en autoriseret psykolog på deltid  
 

Om stillingen 

Dabeco tilbyder samtaler og andre indsatser til børn, unge og voksne som har et problematisk 

forhold til computerspil eller sociale medier. Både familie-, par-, gruppe- og individuelle samtaler.  

Udover samtaler tilbyder vi fitness to gange om ugen på små lukkede hold samt en ugentlig 

løbetur.  

Vi afholder herudover hjemmesamtaler til de børn og unge som har svært ved at forlade hjemmet. 

Vi tager med til ungevejledninger, skriver journaler samt holder møder med kommuner og andre 

instanser.  

 

Desuden afholder Dabeco foredrag for fagprofessionelle, certificerer institutioner i sund 

skærmpolitik, samarbejder med kommuner og andre aktører.  

 

Din rolle bliver primært at afholde individuelle samtaler med målgruppen en dag om ugen samt 

varetage fitness en aften om ugen.  

 

Der vil derudover være mulighed for at få andre interessante opgaver, såsom udvikle og afholde 

foredrag.  

 

Der er fleksibel arbejdstid, idet du selv tilrettelægger dine samtaleforløb.  

 

Vi tilbyder dig 

- En dynamisk arbejdsplads i en virksomheds i rivende vækst.  

- Engagerede kolleger med et højt fagligt niveau. 

- En meget central beliggenhed i København K i smørhullet mellem Marmor Kirken og 

Kongens have 

 

Vi søger en kollega som 

- Er autoriseret og har erfaring med samtaler med børn, unge og familier, evt. fra 

beskæftigelsessektoren eller børne- unge- og familieområdet. Må gerne have erfaring med 

at skabe sundere levevaner i form af fysisk og mental sundhed. 

- Eventuelt har erfaring med ACT eller den narrative metode. 

- Har lyst til at blive del af en arbejdsplads som brænder for at gøre en forskel.  

- Det er en fordel hvis du har kørekort, da der kan forekomme samtaler eller møder ude af 

huset.  

- Er solidt fagligt funderet og er interesseret i at lære mere om computerspil- og 

onlineafhængighed samt hvordan vi arbejder i Dabeco. 

- Kan have 4 samtaler om dagen.  

- Har mulighed for og interesse i at skalere sin ansættelse op på sigt.  

- Har lyst til at skabe en karriere i Dabeco med mange muligheder i fremtiden.  

- Det er et kæmpe plus hvis du har erfaring med gaming og/eller idræt og bevægelse 



 

Ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår aftales ved ansættelse og er afhængig af kvalifikationer.  

Der vil være en prøveperiode på 3 måneder.  

 

Ansøgningsfrist 

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 22. marts.  

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.  

  

Børne- og straffeattest 

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med din ansættelse.  

 

Send din ansøgning 

Send din ansøgning og CV til rebecca@dabeco.dk. 

mailto:rebecca@dabeco.dk
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