
 
Verpleegkundig Specialist Kind & Jeugd 

 
 
Locatie:  Almere 

Uren per week: 8 uur 

Dienstverband: bepaalde tijd, uitzicht op verlenging 

Verloningsschaal: FWG 65 

  
Wil jij werken bij de beste depressiebehandelaar waar korte doorlooptijden, 

hoge cliënttevredenheid en een doelgerichte aanpak centraal staan?  

 
Als Verpleegkundig Specialist Kind & Jeugd bied je verpleegkundige en 

geprotocolleerde medische zorg aan onze cliënten onder de supervisie van een 

Psychiater. Je schrijft medicatie voor binnen je eigen deskundigheidsgebied. Je 

coördineert en evalueert de medische behandeling en neemt deel aan het 

cliëntenoverleg waar de behandelaanpak van onze cliënten wordt besproken.  

 

Verdere verantwoordelijkheden zijn: 
 Je levert desgevraagd een bijdrage aan de psychiatrische medische diagnose 

 Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg 

 Je draagt zorg voor kennisoverdracht, je geeft op een proactieve wijze 

voorlichting en adviezen aan alle betrokken hulpverleners 

 Onderhouden van contacten met verwijzers 

 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en kwaliteit van de behandeling  

 
Wij verwachten wij van jou? 
 Diploma verpleegkunde kwalificatieniveau 5 (HBO-V) aangevuld met de 

masteropleiding verpleegkundig in de GGZ (MANP-GGZ) 

 Registratie als verpleegkundig Specialist GGZ in het RSV- en BIG geregistreerd 

 Je hebt het vermogen om heldere doelen te stellen en behandelplannen uit te 

werken/voeren zodat het beoogde doel wordt bereikt  

 Je kunt goed luisteren, bent empathisch en je hebt het stimulerende vermogen 

om verandering in gedrag tot stand te kunnen brengen 

 Je kunt goed zelfstandig werken maar je vindt de omgang met collega’s erg 

waardevol; je deelt graag je kennis 

 Je deelt onze passie om de dingen die je doet met focus te doen 

 
Wat kun je van ons verwachten? 
 Veelzijdige functie binnen een dynamische en groeiende organisatie 

 Wij investeren in jouw professionele ontwikkeling. We moedigen het volgen van 

relevante cursussen en opleidingen aan en komen je hierin financieel tegemoet  

 Eens per twee weken werkbegeleiding van een Psychiater 

 Eens per zes weken intervisie met het behandelteam 

 Twee keer per jaar een inspirerende themadag met toonaangevende sprekers 

 Een jaarlijkse personeelsdag die je niet wilt missen 

 Salariëring is conform CAO-GGZ 

 Uitstekend pensioen via PGGM 

 Gratis sportabonnement 
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 Vernieuwd en aantrekkelijk fietsplan 

 Reiskostenvergoeding 

 
Over Max Ernst GGZ 

Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg met 18 

vestigingen verspreid over het land. Wij bieden zorg aan Volwassenen en Kinderen en  

Jeugdigen in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en voor nagenoeg elke 

stoornis. 

 

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. Bij Max Ernst GGZ staat kwaliteit 

voorop.  

 

Kenmerken voor onze organisatie zijn: korte doorlooptijden, hoge cliënttevredenheid en 

doelgerichte aanpak. Bij Max Ernst GGZ werken ruim 150 mensen.  

 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je 

CV en een korte motivatie naar solliciteren@max-ernst.nl. Wil je eerst meer 

inhoudelijke informatie? Bel/whatsapp met Frank de Baar (recruiter) via 06-

54635221. 
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