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Vi växer och söker fler psykologer! 

Vi söker dig som är legitimerad psykolog till vår mottagning i Stockholm.  

SMART Psykiatri tar emot barn och vuxna för utredning och behandling via avtal och som 

privatbetalande. Vi arbetar genom långsiktiga samarbeten, för att ge alla våra patienter ett personligt 

bemötande och en god och säker vård. Vi är en vårdgivare som brinner för att sprida kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom föreläsningar, kurser och media. SMART står för: 

Samarbete, Medmänsklighet, Acceptans, Respekt och Tillgänglighet. Våra patienter och medarbetare 

är vår inspiration.  

Om tjänsten  

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med ett par års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar 

av barn, ungdomar och/eller vuxna och goda kunskaper i differentialdiagnostik. Vi gör alltid breda 

neuropsykiatriska utredningar och tar ställning till axel-I och II problematik. Vi skräddarsyr våra 

utredningar utifrån de individuella frågeställningarna. 

På SMART Psykiatri arbetar vi i nära samarbete med BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri, socialtjänst och 

kriminalvård i flera regioner. Vi kan även, vid behov göra hela eller delar av utredningen i hemmet, i 

skolan eller på resursskolor när det behövs. Finns önskemål kan delar av utredningen genomföras 

digitalt. Vi erbjuder privat konsultation, utredning och behandling för barn, ungdomar och vuxna.  

I rollen som psykolog ansvarar du för att genomföra neuropsykiatriska utredningar i team med övriga 

professioner, författa utlåtanden och deltar i verksamhetens utvecklingsarbete.  Du tar emot patienter 

på mottagningen och digitalt och har stora möjligheter att styra och påverka din arbetssituation. I 

arbetet kan det även bli aktuellt med psykologisk behandling, föreläsningar och utbildningar via 

SMART Academy om det intresserar dig. Du deltar i våra personalmöten och aktiviteter med vårt 

härliga team av medarbetare.  

http://www.smartpsykiatri.se/
https://www.facebook.com/smartpsykiatri
https://www.instagram.com/smartpsykiatri/
https://www.linkedin.com/company/smart-psykiatri2018/mycompany/?viewAsMember=true
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Om dig  

Du värdesätter att få vara en del av en växande progressiv vårdgivare som också är en engagerad 

kunskapsspridare i samhället. Du vill jobba för oss för att du har ett genuint intresse för människor och 

du sätter alltid patienten i fokus. Du arbetar effektivt och självständigt, är kunnig, prestigelös och 

ansvarsfull. Vidare är du strukturerad, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat.  

Om anställningen  

Placeringsort: Danderyd, Stockholm 

Tillträde: omgående / enligt överenskommelse 

Lön: enligt överenskommelse 

Anställningsform: heltid  

Vi erbjuder: 

• möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och att vara del i att skapa den bästa psykiatriska 

mottagningen i Stockholm. 

• flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter på 

mottagningen. 

• kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i din psykologroll 

• nya fina lokaler med eget rum 

• friskvårdsbidrag 

Hos oss har vi en dynamisk arbetsmiljö. Förändringar sker i snabb takt och vi växer som organisation 

varje dag. Vi som jobbar på SMART Psykiatri arbetar tillsammans för att nå resultat genom att bygga 

långsiktiga relationer med medarbetare, patienter, anhöriga och samarbetspartners. Vi strävar efter 

att vara den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare och en trygg och modern vårdgivare för våra 

patienter, Vi vill ligga i framkant för evidensbaserade insatser, forskning och kunskap kring 

neuropsykiatriska diagnoser. 

 

Välkommen med din ansökan senast 1 augusti 2021! Intervjuer sker löpande. 

Skicka in din ansökan till: jobbahososs@smartpsykiatri.se                   

Vid frågor, kontakta:  

Leg. Psykolog Andreas André andreas.andre@smartpsykiatri.se  

070-321 01 45 
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