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Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i
vårdvetenskap och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och
psykoterapi. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för
närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot
civilsamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det
finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik.
Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola
har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm
och Campus Bräcke i Göteborg.

S:t Lukas utbildningsinstitut, Institutionen för vårdvetenskap söker
två högskolelektorer på deltid
S:t Lukas utbildningsinstitut, Institutionen för vårdvetenskap, söker två högskolelektorer
(alternativt adjunkter) på deltid till högskolans psykoterapiutbildningar.

S:t Lukas utbildningsinstitut
Vid S:t Lukas utbildningsinstitut bedrivs utbildning i psykoterapi på avancerad nivå.
Här ges Grundläggande utbildning i psykoterapi, Psykoterapeutprogram med inriktning
individualpsykoterapi samt Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi.
Utbildningarna är förlagda till två campus; Campus Bräcke i Göteborg och Campus Ersta i
Stockholm.
S:t Lukas utbildningsinstitut tillhör Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke
högskola. På högskolan bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i socialt arbete,
vårdvetenskap, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Inom vårdvetenskap och socialt arbete
ges också forskarutbildning. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus
Ersta och Campus Sköndal i Stockholm samt Campus Bräcke i Göteborg.

Arbetsuppgifter och placering
S:t Lukas utbildningsinstitut utlyser två tjänster, med delvis olika profil. I båda tjänsterna
ingår undervisning, handledning av uppsatsarbete på avancerad nivå, handledning av
studenters kliniska praktik samt pedagogiskt utvecklingsarbete.
•
•

Tjänst 1: Campus Bräcke, Göteborg, med fokus på Grundläggande utbildning i
psykoterapi samt Psykoterapeutprogrammet inriktning individualpsykoterapi.
Tjänst 2: Campus Ersta, Stockholm, med fokus på Psykoterapeutprogrammet
inriktning familjeterapi.
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Kvalifikationer/bedömningsgrunder
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut samt har doktorsexamen i
psykologi/psykoterapi eller motsvarande. Du ska ha yrkes-, undervisnings- samt
forskningserfarenhet inom psykoterapi eller närliggande områden (särskilt individualterapi
för tjänst 1 och familjeterapi för tjänst 2). Vid sidan av vetenskaplig och pedagogisk
erfarenhet läggs stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Andra
bedömningsgrunder är aktuell forskning, externa forskningsanslag, akademiska uppdrag samt
erfarenhet av samverkan. Ersta Sköndal Bräcke högskola eftersträvar mångfald hos
medarbetare och studenter och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och
erfarenheter.

Mer information om tjänsten
Prefekt Jane Österlind (e-post: jane.osterlind@esh.se, telefon: 076-636 50 11)
Lektor Teci Hill (e-post: teci.hill@esh.se, telefon: 070-888 86 44)
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF) (e-post: lars.andersson@esh.se,
telefon: 08-555 050 45)

Anställning
Anställningen som högskolelektor är visstidsanställning med möjlighet till
tillsvidareanställning och tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är deltid.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och
pedagogisk verksamhet samt högst tio vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Ansökan i sin helhet inklusive publikationer skickas i fem identiska exemplar till
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Rektorskansliet
Nina Wallin
Box 11189
100 61 Stockholm
Sista dag för ansökan: 2018-06-01
Vi har gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

