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Derudad!
Fart og psykologi? På går hurtigt ude på landevejen, og ikke
alle er modtagelige for kampagner om at tage den med ro
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Piller mod sorg

Den frie vilje

To artikler med speederen i bund
og tanken på, hvad der sker ude
på landevejen.

Lidelsesfrit liv: Hvis der blev
opfundet en pille mod sorg, ville
vi så tage den?

Var Breiviks sindssygdom blevet
bemærket i tide, kunne 77 liv
være blevet sparet.
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Det private jobmarked

F

or at sikre beskæftigelse til alle psykologer i fremtiden er det nødvendigt, at foreningen accelererer kraftigt på beskæftigelsesindsatsen og aktivt opdyrke nye arbejdsområder. Tallene taler nemlig
deres tydelige sprog: om ti år vil der være 3.500 flere erhvervsaktive
psykologer, en stigning på hele 40 procent.
Der har været en fin jobvækst gennem de sidste ti år,
frem for alt i den offentlige sektor og på det liberale område. Men de offentlige arbejdspladser er som bekendt ramt
af trængte budgetter, og derfor er det urealistisk at tro, at en
fortsat vækst her er sikret. Tallene dokumenterer også, at
flere og flere psykologer er ramt af en ledighed, som ikke
mindst rammer de helt nyuddannede psykologer. Det
er ikke holdbart.
For at øge jobskabelsen skal foreningen derfor
kaste et skarpt blik på det private arbejdsmarked og
arbejde målrettet med at skabe stillinger til psykologer inden for HR, arbejdsmiljø-, ledelses-, strategi-,
produkt- og organisationsudvikling.
Sådan et nyt og målrettet fokus vil kræve en
særlig indsats. For virksomhederne skal hjælpes til at
indse, at psykologer ikke kun er uddannet til terapi,
men også har stærke kompetencer til at drive udviklingsprocesser og kan skabe positive bundlinjer.
På generalforsamlingen 24. marts 2012 har vi inviteret to kompetente erhvervspsykologer, Bolette
Christensen og Vibe Strøier, til at spidde de udfordringer, der i deres optik eksisterer. For hvilke behov har arbejdsgiverne – og hvad er det for styrker, psykologerne skal
fremhæve i deres jobjagt?
Mød op, bliv inspireret, og deltag i debatten! Hvordan
vil det bedst lykkes os at få skabt nye og gode alliancer mellem det private arbejdsmarked og psykologerne?
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