
  

 

 
 

Je wilt deel uitmaken van een organisatie die aantoonbaar de beste behandeling biedt aan Volwassenen, 

Kinderen en Jeugdigen. Je houdt ervan om complexe problemen eenvoudig te maken, focus te creëren. 

En zo boek je resultaat. Toch wil je meer: jezelf verder ontwikkelen en meer verantwoordelijkheid 

nemen.  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.  
 

 
Ter versterking van onze staf zoeken wij naar: 

 

Regiomanagers 
t.b.v. de regio’s Noord en Zuid Nederland 

 

 

Wat je doet 

In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de inhoudelijke, operationele 

en commerciële organisatiedoelen van een aantal vestigingen. Je werkt actief mee aan het realiseren van 

een zo hoog mogelijk behandelresultaat en cliënttevredenheid. Dit doe je door leiding te geven aan een 

aantal behandelteams waarbij je aan de hand van een aantal KPI’s de voortgang bewaakt. Zo houd je 

onder meer zicht op de instroom en de benodigde capaciteit. Je neemt actie waar dit nodig is. Ook 

fungeer je als relatiebeheerder voor onze verwijzers en (een deel van de) opdrachtgevers. Het werken 

aan een prettig werkklimaat waarin medewerkers zich gehoord voelen en zelfredzaamheid wordt 

gestimuleerd is onderdeel van deze functie. 

 

Je legt verantwoording af aan de operationeel directeur en denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het 

realiseren van onze doelstellingen.  

 

Wat wij vragen 

Heb jij ervaring opgedaan binnen complexe (zorg)organisaties en beschik je inmiddels over voldoende 

managementvaardigheden dan zijn wij mogelijk op zoek naar jou. Wij zoeken iemand die in staat is om 

vanuit een doelgerichte aanpak te handelen. Van nature ben je pragmatisch ingesteld en beschik je over 

een flinke dosis analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. In de samenwerking kan je een brug slaan 

tussen inhoud en bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend ben je stressbestendig en actiegericht ingesteld. 

Humor en relativeringsvermogen maken dat jij een prettige collega bent. Een WO werk- en denkniveau 

past bij ons beeld. 

 

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan! 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 volgens 

FWG 65, een PFZW pensioen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, dit alles conform CAO GGZ. 

Daarnaast stellen wij een auto van de zaak ter beschikking. 

 
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 voor 

het volledige functieprofiel bellen met Fabian Jacobs, directeur, telefoon 088 – 270 1220. 

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

