Netværkskoordinator på psykolog-området
Er du selvstændig og servicemindet, har fagligheden i orden og lyst til at arbejde med både
sundhedsfaglige- og administrative opgaver samt sikre en høj kvalitet? Vil du spille en central rolle
i samarbejdet og udviklingen af vores psykolog-netværk? Har du lyst til at være en del af en
spændende ”rejse” i en virksomhed i rivende udvikling, så kan du være den medarbejder,
PrimaCare leder efter.
PrimaCare håndterer henvendelser fra medarbejdere, der via deres virksomhed (vores kunder) har
en sundhedsforsikring. Via vores netværk af klinikker, tilbyder vores behandlere en bred vifte af
behandlingsmuligheder med fokus på fysioterapi, kiropraktik og psykologi. Klinikkerne er
håndplukket ud fra evnen til at kombinere behandling med høj effekt og kundetilfredshed. Vi
leverer et kvalitetssikret kliniknetværk, et stærkt fokus på sundhedsnavigation, data og evidens,
samt ikke mindst en usædvanlig høj grad af gennemsigtighed for vores kunder samt forsikrings- og
pensionsselskaber.
Om jobbet

Du vil som vores netværkskoordinator referere til den adm. Direktør og til chef-psykologen i
PrimaCare. Du vil få din daglige gang på vores nyrenoverede kontor i Herlev, hvor du indgår i vores
team bestående af 8 medarbejdere, der er en blanding af administrative og sundhedsfaglige
medarbejdere.
I den nyoprettede stilling som netværkskoordinator for psykolog-området, vil du få mulighed for
at gøre en positiv forskel for vores kunders medarbejdere, vores behandlere og vores øvrige
samarbejdspartnere i sundhedsbranchen. Du vil få stort selvstændigt ansvar for at sikre høj
kundetilfredshed samt kvaliteten ift. samarbejdet med vores netværk af behandlere.
Dine arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialog på udvalgte psykolog-sager, samt sparring om sagerne med internt og eksternt sundhedspersonale
Sagsbehandling/administration ift. psykolog-sager, herunder fakturering, korrigering af fejl og godkendelse af
behandlinger
Daglige forespørgsler på telefon og mail, samt løbende rapportering
Styre psykolognetværket ift. behandling af enkeltsager
Udvikle, implementere og forbedre nye/eksisterende ydelser i samarbejde med chef-psykologen
Udvikle udvalgte forsikrings- og pensionskunder – samt implementere nye behandlere
Drive og optimere processerne for psykologområdet
Deltage i projektarbejde

Hvad forventer vi af dig
Det er et krav, at du kommer med en sundhedsfaglig baggrund, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra forsikringseller pensionsbranchen. Derudover skal du have min. 2-3 års erfaring inden for psykologi-området, samt min. 2-3 års
erfaring med administrative opgaver (driftserfaring fra psykologi eller andet område).
Du er en stærk bruger af Microsoft Office-værktøjerne og du kan hurtigt sætte dig ind i nye systemer. Du har nemt ved
at gå i dialog med kunder og netværk, og det er vigtigt at du formår at at samarbejde både internt og eksternt. Du
kommunikerer godt på både dansk og engelsk, i skrift og tale.

Som person er du udpræget selvstændig og evner, med stort drive, at eksekvere på egen hånd. Du
arbejder effektivt og struktureret og du er naturligvis både servicemindet og imødekommende. Af
indstilling er du fleksibel og omstillingsparat, og trives med at have mange vekslende opgaver i et
dynamisk miljø, hvor tingene går hurtigt.
Vi tilbyder
Du tilbydes et spændende job i en dynamisk virksomhed. Vi er en flad organisation med kort vej
fra idé til handling, hvor alle bidrager med gode idéer. Vi har et uformelt miljø, hvor tonen er åben
og direkte – med respekt for individet. Vi har en god ånd, hjælper altid hinanden og vi sørger for at
du får oplæring og stor frihed under ansvar. Da der er tale om en nyoprettet stilling, vil du få
indflydelse på at præge indholdet i jobbet.
Vi tilbyder gode arbejds- og personaleforhold i et fleksibelt arbejdsmiljø og vi prioriterer en sund
balance mellem arbejde og fritid. Din løn forhandles individuelt efter dine kvalifikationer.
Derudover får du en sundhedsforsikring, pensionsordning efter 3 måneder og en lækker
frokostordning.
Er du vores nye kollega
Send dit CV og motiveret ansøgning til hr@ds-sundhed.dk. Stillingen er med tiltrædelse snarest
muligt og ansøgninger behandles løbende. Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om
stillingen, er du velkommen til at kontakte chefpsykolog Heidi Kjøgx på tlf. 20623840
Mere om PrimaCare og Sundhedsgruppen
PrimaCare er en del af Sundhedsgruppen og er søsterselskab til bl.a. Dansk Sundhedssikring.
Sundhedsgruppen er en virksomhed i vækst, og pt. er vi ca. 110 medarbejdere. Vi er en af de største udbydere af sundhedsforsikringer i Danmark, og
vi tilbyder sundhedsforsikringer, der er baseret på personlig service og sundhedsfaglig rådgivning i både det offentlige og det private
sundhedssystem. Mere end 40 sygeplejersker varetager dialogen og omsorgen for vores kunder.
Vores kunder tæller i dag tæt på 6.000 virksomheder og organisationer i Danmark med tilsammen mere end 200.000 medarbejdere, og vi
samarbejder med førende forsikringsmæglere, pensionsselskaber og internationale forsikringsselskaber samt relevante brancheforeninger.

