
  

Geestelijk Verzorger 

Het team Geestelijke Verzorging van Arkin zoekt collega’s met een goede kijk op mensen.  

Organisatie:  Arkin 

Geplaatst op:  17 april 2018 

Sluitingsdatum:  11 mei 2017 

Vacaturenummer:  18185 

Aantal uren:  12 

Locatie:  Amsterdam 

Opleiding:  WO 

Contracttype:  Bepaalde tijd 

Over ons 

Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg en omvat: Arkin BasisGGZ, Arkin 

Jeugd & Gezin, Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Sinai Centrum, Mentrum, Roads, Inforsa en de 

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). Er worden met ruim 3.400 medewerkers meer dan 35.000 

cliënten behandeld op locaties in Amsterdam en Utrecht en omgeving, Amersfoort, Dordrecht en 

Gorinchem. Arkin is ook opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. 

Voor ons team Geestelijke Verzorging, dat flexibel opereert op de vele locaties van Arkin, zoeken wij een 

enthousiaste nieuwe collega met hart voor de GGZ. 

Wat ga je doen 

Je biedt geestelijke verzorging aan individuele cliënten en groepen op één van de klinieken van Inforsa 

voor forensisch psychiatrische zorg en intensieve langdurige zorg. Daarnaast ben je beschikbaar voor een 

van de Wijkteams van Mentrum, dat ambulante zorg biedt in Amsterdam Oost. Je draagt zorg voor de 

levensvragen van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daarmee ondersteun je hun 

persoonlijk herstel en maatschappelijke integratie. 

Wat verwachten we van je 



Wij vragen een voltooide opleiding voor geestelijk verzorger op academisch niveau. (theologie, master 

geestelijke verzorging). Daarnaast hechten wij waarde aan ervaring met existentiële zorg in de GGZ 

en  kennis van de levensbeschouwelijke kaart van Amsterdam. 

Je kunt goed communiceren en hebt een lange adem in moeilijke situaties. Je kunt je goed bewegen in 

een multiculturele en multireligieuze setting. 

Gezien de huidige samenstelling van het team gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een 

collega met kennis van en affiniteit met Rooms Katholieke rituelen. 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van de 

aanstellingsprocedure. 

Wat bieden we je 

De salariëring is naar zwaarte van de functie, ervaring van de kandidaat en conform de CAO GGz, in FWG 

functiegroep 65. Arkin beschikt over goede aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een regeling OV-

woonwerkverkeer die meer biedt dan de CAO. 

Meer weten? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de manager van het team geestelijke 

verzorging, Selma de Vries (bereikbaar op maandagmiddag en donderdag), telefoon 020-5905428 of  06-

25225917.   

Je kunt tot en met 11 mei digitaal solliciteren via de site www.werkenbijarkin.nl 

Deze vacature is tegelijkertijd intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben te allen tijde 

voorrang in de procedure. 

 


