
  

 

 
 

Je wilt de beste behandeling bieden. Je houdt ervan om complexe problemen eenvoudig te maken, focus 

te creëren. En zo boek je resultaat. Toch wil je meer: jezelf verder ontwikkelen, meer 

verantwoordelijkheid nemen en opgedane ervaring delen met je collega’s. Je bent toe aan een volgende 

stap in jouw carrière.  

Dat kan! Bij Max Ernst GGZ word je betrokken en uitgedaagd om steeds weer het beste in jezelf naar 

boven te halen. Wat wij doen, doen we met passie en focus. Dat doen we al jaren en iedere keer halen 

we de beste behandelresultaten van Nederland. Zo zijn we bijvoorbeeld de beste zorgaanbieder van 

Depressiebehandeling.  

Ben jij nieuwsgierig naar onze aanpak? Bel gerust voor meer informatie of indien je echt geïnteresseerd 

bent, vraag om een kennismakingsgesprek. 
 

In Venlo zoeken wij een: 

 

GZ psycholoog (kind & jeugd)  
24-40 uur 

 

Wat je doet 

Je voert intakegesprekken waarbij je in voorkomende gevallen psychodiagnostisch onderzoek toepast. 

Daarnaast voer je behandelingen uit in zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. Je maakt deel uit van 

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

functie is het ondersteunen van medewerkers via supervisie en werkbegeleiding. Daarnaast onderhoud je 

contact met onze verwijzers. 

 
Wat wij vragen 
Je bent BIG-geregistreerd en gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en 

jeugdigen vanaf 6 jaar. Je bent je 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. 

Je heeft een ruime ervaring met cognitieve gedragstherapie en systemisch werken. Tevens beschik je 

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

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

betreft jouw werkuren. 
 

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan voor onbepaalde duur. Wij zien graag dat jij jezelf blijft ontwikkelen. Bij het  

bepalen van jouw carrière pad stellen we vast hoe we daar gezamenlijk in optrekken. In overleg bepalen 

we je werkritme waarbij we flexibel kunnen zijn in werktijden en werkdagen. Uiteraard mag je rekenen 

op een goed salaris, PGGM pensioen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, dit alles conform CAO 

GGZ. 

 
Reageren? 

Al besloten dat je bij ons wilt werken en kan je ons overtuigen waarom jij degene bent die wij zoeken? 

Stuur dan een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie en CV zo snel mogelijk naar solliciteren@max-

ernst.nl. Meer over Max Ernst GGZ leest u op onze website: www.max-ernst.nl Uiteraard kan je ook 

bellen voor meer informatie met Fabian Jacobs, directeur via telefoon 088-2701220. 

mailto:solliciteren@max-ernst.nl
mailto:solliciteren@max-ernst.nl
http://www.max-ernst.nl/

