
  

 

 

Je wordt blij van het beter maken van kinderen. Sterker nog, je hebt er je beroep van 

gemaakt. Jij weet als geen ander de kern van het probleem te doorgronden en hebt 

daarbij oog voor detail. Maar bovenal ben je er aan toe om dit te laten zien bij een 

organisatie die daar net zo over denkt. 

  

Dat kan! Max Ernst GGZ is zo’n organisatie. Wat wij doen, doen we met focus. En dat 

heeft resultaat. Al jaren realiseren we de hoogste behandelresultaten en horen 

daarmee tot de top van Nederland. Wij stimuleren jou om het beste in jezelf naar 

boven te halen en meer! Wij willen onze kinderen en jeugdigen namelijk de beste 

behandeling bieden door de meest bevlogen professional. Alleen dan bereiken we 

samen het beste resultaat. 

 

In de afgelopen tien jaar zijn we gegroeid naar 18 vestigingen in het hele land. Ook in 

2018 zijn we door alle zorgverzekeraars en veel gemeenten gecontracteerd voor zowel 

de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Eén zorgverzekeraar en de 

Depressievereniging heeft ons zelfs verkozen tot beste aanbieder van 

depressiebehandeling!  

 

Wij houden van dynamiek en beweging, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor 

kwaliteit. Max Ernst GGZ is op zoek naar professionals die zich daarbij thuis voelen. 

Realistische mensen met hart en passie voor hun beroep en die van toegevoegde 

waarde willen zijn voor hun cliënten en collega’s. 

 

Voor onze vestiging in Venlo zoeken wij ter versterking van ons behandelteam per 

direct naar een: 

 

 

Basispsycholoog (kind & Jeugd) min. 24 uur 

 

 

Wat ga je doen 

Je voert intakegesprekken waarbij je in voorkomende gevallen psychodiagnostisch 

onderzoek toepast. Daarnaast voer je behandelingen uit in zowel de Basis GGZ als de 

Specialistische GGZ. Met veel ruimte voor eigen inbreng, bied je jouw cliënt de best 

denkbare behandeling. In jouw behandeling werk je vooral met gedragstherapeutische 

methoden waarmee je het leven van kinderen en jeugdige aanzienlijk verbetert.  

 

 



  

 

 

Je werkt uiteraard niet alleen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair overleg waar 

de specialistische trajecten worden besproken. Dat doen wij met focus en toewijding. 

Naast het behandelinhoudelijke stuk houd je contact met jouw verwijzers . 

 

Wat wij vragen 

Je hebt inmiddels enige ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen en 

jeugdigen vanaf 4 jaar. Je bent enthousiast en wilt graag leren. Je kunt van nature 

zelfstandigheid werken maar vindt de omgang met collega’s erg waardevol. Je deelt 

onze passie om de dingen die je doet met focus te doen. Uitstekende mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden zijn vanzelfsprekend.  

 

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan! In overleg bepalen we jouw werkritme waarbij we flexibel 

kunnen zijn in werktijden en werkdagen.  

 

- Salariëring conform CAO-GGZ; 

- Uitstekend pensioen bij PGGM;      

- Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  

- Professionele werkomgeving;           

- Deskundige en betrokken collega’s; 

- Gratis sportabonnement; 

- Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@max-ernst.nl. Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over de vacature, neem dan gerust contact op met Marlies 

Verhees (teamcoördinator) via 088-2701220. Meer over Max Ernst GGZ vind je op 

www.max-ernst.nl  

http://www.max-ernst.nl/

