
  

 

 

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. 

 

Voor onze behandellocatie in Roermond zoeken wij een: 

 

GZ-Psycholoog (volwassenen)  

32-36 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. Je ziet de meest uiteenlopende cliënten met de meest uiteenlopende 

klachten en hulpvragen. Met veel ruimte voor eigen inbreng, bied je jouw cliënt de best 

denkbare behandeling. Je werkt onder andere met bewezen gedragstherapeutische of 

psychotherapeutische behandelmethoden. Hiermee verbeter je de kwaliteit van het leven 

van je cliënt aanzienlijk.  

 

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

samen de specialistische trajecten bespreekt en van elkaar leert. Dat doen wij met focus 

en toewijding. Naast het behandelinhoudelijke stuk houd je contact met jouw verwijzers.  

 

Wat wij vragen 

Je bent BIG geregistreerd en je hebt ervaring met het behandelen van volwassenen. Je 

bent enthousiast en wilt graag leren. Je kunt van nature zelfstandig 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.  

 

Wij bieden 

- Salariëring is conform CAO-GGZ; 

- Contract voor onbepaalde tijd;  

- Uitstekend pensioen via PGGM;      

- Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen; 

- Professionele werkomgeving;           

- Deskundige en betrokken collega’s; 

- Gratis sportabonnement; 

- Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@max-ernst.nl. Meer over Max Ernst 

GGZ vind je op www.max-ernst.nl Uiteraard kun je ook bellen voor meer informatie met 

Annelies Cloudt via 088-2701220. 
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