
 
 

 
Dansk MisbrugsBehandling søger misbrugsrådgiver/behandler til vores 
afdeling i København. 
 

Brænder du for at gøre en forskel? 
Har du lyst til at arbejde med misbrugere og deres familier? Så kan du blive en del af Dansk 
MisbrugsBehandlings behandlingsteam. 
 
Stillingen indebærer rådgivning/behandling i primærbehandling, efterbehandling samt familiebehandling, 
og indeholder bl.a. visitation og rådgivning, gruppeterapi og enesamtaler, samt rådgivning af deltagernes 
pårørende i familiebehandlingen. 
 
Deltagerne i behandlingen består af alkohol- kokain- og hashafhængige – dog med en overvægt af 
alkoholmisbrugere. 
 
Dansk MisbrugsBehandling behandlingskoncept er baseret på minnesotamodellens principper, så ansøgere 
specifikt uddannet inden for 12-trinsbehandling og med erfaring fra Minnesotabehandling foretrækkes. 
 
Da en af hjørnestenene i Minnesotabehandling er, at alle behandlere selv har personlig erfaring med 
misbrug, er dette en forudsætning for ansøgere. 
 
Stillingen er en fuldtidsstilling og da behandlingen foregår om eftermiddagen og aftenen, må du være 
indstillet på aftenarbejde.  Arbejdet er tilrettelagt som en 4 dages arbejdsuge, så der vil være én ugentlig 
fridag. 
 

Vi forventer at du: 
 

• Har gode samarbejdsevner og arbejder engageret 
• Har relevant uddannelse DAC, Hazelden, Misbrugsvejlederuddannelsen e.l. 
• Selvstændigt kan påtage dig ansvaret for primær- og efterbehandlingsgrupper 
• Evner at rumme mennesker, der står i en vanskelig situation, og er god til at etablere kontakt og 

skabe relationer 
• Har personlig erfaring med misbrug og minimum to års ædruelighed / cleantime 
• Personligt har arbejdet med AA/NA’s program  
• Har kendskab til IT / Office pakken på brugerniveau 

 

Vi tilbyder: 
• Oplæring i Dansk MisbrugsBehandlings koncept og program  
• Løbende supervision 
• Uhøjtidelig omgangstone i et godt og velfungerende team 
• Gode fysiske rammer  
• God løn efter kvalifikationer 
• 4 dages arbejdsuge 

 



 
 

 
Ansøgning 
Stillingen ønskes besat snarest, så vi ser frem til at modtage din ansøgning. Der vil blive afholdt 
ansættelsessamtaler løbende. 
 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til behandlingsleder  
Søren Skensved, tlf. 40 25 25 60  
 
Ansøgning og CV sendes på mail til Søren Skensved: skensved@danskmisbrugsbehandling.dk   
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 
Om Dansk MisbrugsBehandling  
 
Dansk MisbrugsBehandling er et ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til de mere 
ressourcestærke misbrugere. Dansk MisbrugsBehandling har afdelinger i København, Aarhus, Odense, 
Aalborg og Kolding.  
 
Behandlingen finder sted uden for normal arbejdstid, sådan at vores deltagere kan bo hjemme og passe 
deres arbejde mens behandlingen står på. 
 
Dansk MisbrugsBehandling er en del af Behandlingscenter Tjele-Dansk MisbrugsBehandling som sammen er 
Danmarks største private udbyder af misbrugsbehandling. 
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