
 
 
 
 

Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Sinds onze start in 2007 

zijn we uitgegroeid tot een organisatie met 13 vestigingen verspreid over het land.  

Vanwege onze uitstekende behandelresultaten zijn wij, ook in 2016, gecontracteerd door alle 

zorgverzekeraars voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en voor nagenoeg elke stoornis 

met uitzondering van chronische en crisisgevoelige problematiek.  

Bij Max Ernst GGZ staat kwaliteit voorop. Kenmerken voor onze organisatie zijn: korte doorlooptijden, 

hoge cliënttevredenheid en doelgerichte aanpak. Daarbij investeren wij graag in de ontwikkeling van 

onze medewerkers.  
 

 

 

 

Voor onze zusterorganisatie in Venlo zoeken wij naar een 

 

GZ psycholoog (kind & jeugd) 

24 – 32 uur 
 

 

Wat u doet 

U voert intakegesprekken waarbij u in voorkomende gevallen psychodiagnostisch onderzoek toepast. 

Daarnaast voert u behandelingen uit in zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. U maakt deel uit van 

een multidisciplinair overleg waar de specialistische trajecten worden besproken. Een onderdeel van de 

functie is het ondersteunen van collega’s via intervisie en werkbegeleiding. Daarnaast onderhoudt u 

contact met onze verwijzers en ketenpartners.  

 

Wat wij vragen 

U bent BIG-geregistreerd en gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen 

vanaf 6 jaar. U bent zich bewust van de ontwikkelingen binnen de GGZ en ziet dit als kans om de 

cliëntzorg op een nog hoger niveau te tillen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. U 

heeft een ruime ervaring met cognitieve gedragstherapie en systemisch werken. Tevens beschikt u over 

een grote mate van zelfstandigheid gecombineerd met een collegiale en cliëntgerichte instelling. 

Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn vanzelfsprekend. U bent flexibel voor wat 

betreft uw werkuren.  

 

Wat wij bieden 

Een afwisselende en uitdagende baan in een professionele organisatie binnen een team van 

getalenteerde collega’s. Bij deze veelzijdige functie hoort uiteraard een marktconform salaris, opname in 

pensioenfonds PGGM en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, dit alles conform CAO GGZ. 

 

Reageren? 

Stuur uw sollicitatie naar solliciteren@max-ernst.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Fabian 

Jacobs, directeur Max Ernst GGZ, telefoon 088 270 1220. Meer over Max Ernst GGZ leest u op onze 

website: www.max-ernst.nl. 
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