De werkomgeving
Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste
levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van
familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele
medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en
De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Het team wijkverpleging
van Stichting Samen Zorgen verleent zorg en diensten bij cliënten thuis in Herveld-Andelst, Zetten,
Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.

In verband met verhuizing van onze collega zoeken wij met ingang van 1 september een:

Geestelijk verzorger, voor gemiddeld 24 uur per week
Als geestelijk verzorger begeleid je cliënten op het gebied van zingeving en levensvragen. Je bent
oprecht geïnteresseerd in de mens en biedt graag een luisterend oor. Je sluit aan bij dat wat de
cliënt nodig heeft en houdt daarbij rekening met de levensbeschouwing, rituelen en tradities van
de cliënt en zijn naasten. Je adviseert en ondersteunt medewerkers en teams op het gebied van
mentaal welbevinden, zingeving en ethiek. Ook draag je bij aan beleidsontwikkeling en doe je
verbetervoorstellen om de kwaliteit van de geestelijke verzorging te verhogen. In samenwerking
met medewerkers welzijn en vrijwilligers organiseer je vieringen en herdenkingsbijeenkomsten.
Wat bieden wij:
• Een brede en afwisselende functie, waarin een grote mate van zelfstandigheid geboden wordt en
eigen initiatief en creatieve inbreng zeer op prijs wordt gesteld.
• Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, met de intentie om deze voor onbepaalde tijd te
verlengen.
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens de CAO VVT. De functie geestelijk verzorger is
ingedeeld in FWG 60.
Wat vragen wij:
• Je beschikt over een afgeronde Hbo of universitaire opleiding richting theologie, humanistiek of
religiewetenschap;
• Je hebt een open houding ten aanzien van diverse levensbeschouwelijke perspectieven;
• Affiniteit en ervaring met het werken met ouderen. Kennis en ervaring in de verpleeghuiszorg
is een pré;
• Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, empathisch vermogen en tact;
• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent jezelf in én handelt
volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Inklaar, manager zorg en behandeling, via
telefoonnummer: 026-4722214.
Enthousiast geworden?
Mail je motivatiebrief en cv vóór 16 augustus a.s naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Kijk op www.stgsamenzorgen.nl voor meer informatie over Stichting Samen Zorgen.

