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Over Laurentius 

Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen 
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is 
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en 
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme, 
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen. 
 

De afdeling  

De afdeling Geestelijke verzorging wil mensen begeleiden op hun levensbeschouwelijke en existentiële zoektocht tijdens hun 
verblijf in het Laurentius ziekenhuis. Zij gaan hierbij uit van het levensverhaal, de levenservaring, de levensbeschouwelijke en/of 
godsdienstige overtuiging en de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn/haar naasten. Het is vanzelfsprekend dat de afdeling 
samenwerkt met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. 
 

De functie  

Als geestelijk verzorger voer je de volgende werkzaamheden uit: het geven van begeleiding aan patiënten, hun naasten en 
medewerkers op levensbeschouwelijk, existentieel en ethisch terrein. Je staat patiënten bij in de laatste fase van hun leven of in 
situaties van crisis. Je geeft vorm aan rituelen rond ziekte, het nemen van afscheid en overlijden (religieus en niet-religieus) en 
houdt bezinningsovereenkomsten. Tevens onderhoud je contacten met andere zorgdragers als onderdeel van de patiëntenzorg, al 
dan niet in de vorm van een MDO. Je werkt mee aan publicaties en voorlichting over levensbeschouwelijke en existentiële zorg, 
neemt deel aan ziekenhuisbrede commissies en informeert en adviseert de Raad van Bestuur en medewerkers ten aanzien van 
geestelijke verzorging.  Ook het verder ontwikkelen van geestelijke verzorging vanuit patiëntgericht en vraaggestuurd werken 
behoort tot je werkzaamheden. 
 

Wie zoeken we?  

Wij zoeken een kandidaat die beschikt over een theologische opleiding (of gelijkwaardig) op universitair niveau aangevuld met een 
afgeronde KPV-training of de bereidheid deze te volgen. Verder heb je affiniteit en ervaring met geestelijke verzorging en beschik 
je over goede contactuele eigenschappen/sociale vaardigheden. Je bent bereid in teamverband te werken met collega’s en 
vrijwilligers en beschikt over een oecumenische interreligieuze instelling.  Je hebt een open houding ten aanzien van 
ontwikkelingen binnen de geestelijke verzorging en hebt aandacht voor ethische kwesties en interreligieuze en existentiële 
vraagstukken. Tot slot ben je bereid deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten van maandag t/m zaterdag van 08.00 – 22.00 
uur. Om die laatste reden ben je bereid nabij Roermond te wonen. 
 

Wat bieden we jou? 

 een boeiende en verantwoordelijke functie; 

 goede onderlinge samenwerking;  

 een team dat innoverend wil werken; 

 mogelijkheden om je professioneel te ontwikkelen; 

    een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een onbepaalde tijd contract bij gebleken geschiktheid en 
ongewijzigde bedrijfsomstandigheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen, salariëring 
vindt plaats in FWG 60. 
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Informatie en sollicitatie 

Wil je meer informatie over de functie?  Bel dan met  Hans Lucassen, geestelijk verzorger,  telefoonnummer 0475-382180. Voor 
vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Marlouke Smeets, HRM adviseur,  telefoonnummer  
0475-382824. 
 
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.  
 

Tot uiterlijk 17 augustus 2018 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.   

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen. 

http://laurentius-ziekenhuis.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/107367

