
GEESTELIJK VERZORGER, KLINIEKEN ENSCHEDE, REKKEN 
EN ZUTPHEN (20-28 UUR PER WEEK)

Type Vacature

Intern nummer 2018-111

Organisatie Tactus Verslavingszorg

Locatie Divisie Klinieken

Werkveld Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau Wo

Arbeidstijd Part time

Uren van 20

Uren tot 28

Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij Harrie Enzerink, divisiemanager, telefoonnummer: 06-51143794.

Functie(s) Geestelijk verzorgende

Publicatiedatum 04-05-2018

Ingangsdatum 1 juli 2018

Reageer voor 19-05-2018

Nummer 38470

Divisie Klinieken

Functieomschrijving

Tactus verslavingszorg zoekt, in verband met vertrek van de geestelijk verzorger, voor de klinieken in Enschede, Rekken en 
Zutphen een geestelijk verzorger (20-28 uur per week).  

Geestelijk verzorger bij Tactus
Als geestelijk verzorger bij Tactus heb je een afwisselende baan. Je biedt geestelijke zorg aan cliënten binnen de klinieken 
in Enschede, Rekken en Zutphen. Dit doe je door individueel en in groepsverband in gesprek te gaan over levens-, 
zingevings- en geloofsvragen. Je staat mensen bij in crisis en herstel en hebt aandacht voor behoefte aan rituelen. Je kunt 
goed samenwerken en tevens werk je zelfstandig op diverse afdelingen. Je staat open voor diverse levensbeschouwingen 
en bent ondersteunend naar medewerkers in omgang met culturele en religieuze verschillen. Je bent beschikbaar voor 
consultatie en overleg rondom ethische vragen. Tevens werk je op onderdelen samen met de collega geestelijk verzorger in 
de Stedendriehoek.

Functie eisen

Wij zoeken een collega met een warm hart voor mensen met ernstige verslavingsproblematiek. Iemand die een goed 
reflecterend vermogen en een open levensbeschouwing heeft.

Van een geestelijk verzorger vragen wij verder:

een afgeronde WO gekwalificeerde en door de SKGV geaccrediteerde Masteropleiding in Humanistiek, 
Religiewetenschappen of Theologie.



bij voorkeur enige werkervaring in de verslavingszorg en/of psychiatrie.
lidmaatschap van VGVZ.
goede sociale- en talige vaardigheden.

Daarnaast:

ben je vaardig en creatief in groepswerk.
heb je een lange adem in moeilijke situaties.
kun je op een goede manier omgaan met vertrouwelijkheid.
ben je bereid tot het geven van voorlichting aan medewerkers of vrijwilligers en kun je op een creatieve manier 
zingevingsbijeenkomsten vorm geven.
initiatiefrijk, daadkrachtig, open, toegankelijk en trouw.
in het bezit van een rijbewijs.

Inschaling

De functie van geestelijk verzorger is een uitdagende en afwisselende functie, met een grote zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. We bieden je een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ. De functie is ingedeeld in functiegroep 65, waarbij het salaris bij een 
fulltime dienstverband (36 uur per week) minimaal € 3.215,- en maximaal € 5.046,- bruto per maand bedraagt (salarisniveau 
1 juli 2017). Inschaling is op basis van relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie 
hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag
met zich meebrengt.

Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op 
www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus.

Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op Facebook 
(www.facebook.com/tactusverslavingszorg).

Kortom, kom werken bij Tactus!


