
„ 

De LWL-Klinik Marsberg is een psychiatrisch ziekenhuis, verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg van het grootste 

gedeelte van de Hochsauerlandkreis. De kliniek heeft 115 bedden in afdelingen voor - algemene psychiatrie, - 

verslavingziektes en - een afdeling voor ouderen. Verder is er een dagkliniek met 15 behandelingsplaatsen en een 

„Institutsambulanz“ (polikliniek) voor de ambulante behandeling van circa 3800 patiënten. Er vindt tevens een psychiatrische 

zorg plaats van bewoners in bejaardenhuizen en verpleeghuizen voor verstandelijk en geestelijk gehandicapten.  
 
 

Wij zoeken in vol- of deeltijd 

 

artsassistenten (m/v) als aios   
psychiatrie en psychotherapie 
 

 

 

Wij bieden u: 

 een salaris volgens TV-Ärzte, plus „Leistungen des öffentlichen Dienstes“. Het salaris voor aios is in Duitsland hoger 

dan in Nederland (zie b.v. de tabel van de Marburger Bund > https://www.marburger-

bund.de/tarifpolitik/tarifvertraege <  (TV-Ärzte VKA, pagina 39, „Entgeltgruppe I“ en verder uitleg in § 19)  

 elektronische prikklokken, vergoeding van overuren als vrije tijd  

 gestructureerde „job rotation“ op de verschillende afdelingen in het kader van de opleiding 

 overname van kosten voor de theoretische onderwijsblokken van de psychotherapie-opleiding (de kliniek is lid van 

een psychiatrisch opleidingsverbond)   

 hulp bij het zoeken van een woning, financiële ondersteuning voor de verhuizing, hulp bij het organiseren van 

kinderopvang/kleuterschoolplaatsen 

 mogelijkheid tot bijverdiensten door gesupervideerde expertises 

 voor zover noodzakelijk, organiseren wij een taalkursus voor u. Om als arts in Duitsland te mogen werken is een 

„B2-taalexamen“ noodzakelijk. Als u dat (nog) niet heeft, bieden wij u de mogelijkheid om als „co-assistent“ met 

een deel-salaris alvast op één van de afdelingen mee te kunnen werken tot uw taalkennis voldoende is. 

 u heeft ondersteuning van onze Nederlandstalige collega, het hoofd van de polikliniek en dagkliniek, drs Peter 

Janwlecke als mentor 

 

Wij verwachten van u: 

 persoonlijk engagement en empathie voor onze patiënten 

 flexibiliteit en gevoel voor humor 

 vaardigheden om te kunnen werken in een multi-professioneel team 

 

Marsberg ligt in het mooie landschap van het oostelijke Sauerland. Het biedt alle mogelijkheden voor jonge families, diverse 

schoolopleidingen en vrijetijdsbesteding. De skigebieden van het Sauerland zijn met de auto binnen drie kwartier bereikbaar. 

Er bestaan goede verkeersverbindingen via trein en snelwegen naar de grotere steden Paderborn, Kassel of het Ruhrgebied. 

Vanaf de Nederlandse grens is Marsberg gemiddeld binnen anderhalf uur te bereiken.  

 

Bij gelijke geschiktheid hebben vrouwen op grond van het voorkeursbeleid van het "Landesgleichstellungsgesetz NRW" de 

voorkeur. Gehandicapte vrouwen en mannen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.  

 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met: 

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Bender, Ärztlicher Direktor tel. vanuit Nederland: 00 49 2992 601 1201. (Duits of Engels) of met 

drs Peter Janwlecke, Leitender Oberarzt, Institutsambulanz u. Tagesklinik tel. vanuit Nederland: 00 49 2992 601 5000 

(Duits of Nederlands) 

 

Bovendien kunt u zich verder informeren over onze kliniek via het internet: www.lwl-klinik-marsberg.de  

 

Sollicitaties kunt u richten aan: personal@lwl.org of aan het hieronder aangegeven adres:  
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