
 

 

 

 

 

Speciallæge i psykiatri 

hos Hejmdal Privathospital på Frederiksberg 

Hejmdal er Danmarks største psykiatriske privathospital med afdelinger på 
Frederiksberg samt i Aarhus, Odense og Aalborg.  

 
Vi er over 50 dedikerede psykologer, psykiatere, sygeplejersker, 

miljøterapeuter, lærere og administrativt personale, der alle kommer med en 
stærk faglighed og hver dag går på arbejde for at gøre en mærkbar forskel for 

de mennesker, som kommer til os med alle former for psykiske udfordringer. 

 
På Hejmdal udreder og behandler vi børn, unge og voksne med både lettere og 

sværere psykiatriske problemstillinger. Vi har et godt og velfungerende 
samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen og varetager en del 

patientforløb via udrednings- og behandlingspakker. Vi modtager desuden 
patienter fra forsikringsselskaber, kommuner og andre samarbejdspartnere, 

ligesom vi har privatbetalende patienter. 
 

Hejmdal Privathospital vækster og i den anledning søger vi til vores afdeling på 
Frederiskberg en psykiater med kompetencer inden for Voksenområdet.  
 

Læs mere på www.hejmdal.dk 

 
 

Motiveres du af at arbejde i et miljø, hvor hovedvægten lægges på 
patientkontakt – og hvor du er med til at forme hverdagen i tæt 

samarbejde med dine kolleger på tværs af organisationen. 
 

Som speciallæge i psykiatri  

Arbejder du med udredningsopgaver, herunder komplekse forløb med flere 

diagnoser, men også med behandling.  

http://www.hejmdal.dk/


Du indgår i et stærkt fagligt team på klinikken på Frederiksberg, men vil 

arbejde med kolleger på tværs af landet, herunder specialiserede psykologer, 

psykiatere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og administrativt personale. 

Vi søger 

En erfaren psykiater inden for voksenpsykiatri med solid psykiatrisk erfaring. 

Du er formentlig uddannet speciallæge med speciale i voksenpsykiatri.  

• Fagligt dygtig og god til at skabe relationer til både patienter og 

kollegaer. 
• Interesseret i mere patientkontakt og mindre administration. 

Hejmdal er en virksomhed i vækst og udvikling. Du skal derfor trives i en 

virksomhed i forandring hvor man kan mærke pionerånden, og du vil med dit 

engagement være med til at påvirke virksomhedens udvikling. 

Du trives i et ambitiøst miljø med et selvstændigt ansvar, hvor der er 

hovedvægt på mere patientkontakt og mindre administration. Dermed kan du 

sætte din faglighed i højsædet. 

Hverdagen som psykiater hos Hejmdal er spændende og udfordrende, da du vil 

arbejde med mange forskellige patientforløb og flere forskellige opgavetyper. 

Her vil du arbejde sammen med kolleger, der har samme passion som dig – at 

tage patienter og vores faglighed alvorligt. 

 

Vi tilbyder 

Vi sætter høje faglige standarder og lader dig arbejde med de opgaver, du er 

bedst til, i et respektfuldt og tværfagligt miljø. Du får fleksible rammer, og så 

har vi kort fra idé til handling – så du kan få stor indflydelse på den videre 

udvikling af Hejmdal Privathospital.   

YDERLIGERE SPØRGSMÅL? Kontakt Management Consultant Kjeld Thrane 

på telefon 41 28 35 11. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge. Send 

ansøgning samt CV til thrane@brodalsearch.dk hurtigst muligt. Vi behandler 

ansøgningerne løbende. 

mailto:thrane@brodalsearch.dk

