
De vakgroep Geestelijke Verzorging is op zoek naar een Geestelijk Verzorger voor 32-36 

uur gemiddeld per week. Gezien de ontwikkelingen, zowel intra- als extramuraal  is onze 

nieuwe collega ondernemend, energiek, creatief en vooral een eigentijdse geestelijk 

verzorger.  

Wat ga je doen? 

• Je verleent geestelijke begeleiding aan cliënten en aan hun familie.  

• Je ondersteunt medewerkers en vrijwilligers in hun zorg voor de cliënten en 

participeert in de scholing voor medewerkers. 

•  Je levert een bijdrage op multidisciplinair niveau en in diverse overlegvormen aan 

de identiteit van de organisatie  en de ethische meningsvorming.  

• Je begeleidt intramurale gespreksgroepen en extramurale studiegroepen voor 

hoger opgeleide ouderen. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een Universitaire opleiding Theologie, Humanistiek of 

Religiewetenschappen met een specialisatie geestelijke verzorging.  

• Je bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en geregistreerd via SKGV of komt 

daarvoor in aanmerking.  

• Je hebt een zending via een kerkelijk- of levensbeschouwelijk genootschap of via 

RING GV of komt daarvoor in aanmerking.  

• Natuurlijk heb je affiniteit met de oudere mens en zijn omgeving.   

• Je bent creatief en ondernemend.  

• Ervaring in het vak is een pre, maar bevlogen starters krijgen de kans om 

“vlieguren” te maken met ondersteuning van de drie ervaren vakgroepleden. 

Standplaats 

Je verricht jouw werkzaamheden op de locatie Bosch en Duin in Den Haag.  

Wat bieden wij? 

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden voor de duur van een 

jaar. Het is onze intentie er samen met onze nieuwe collega  zorg voor te dragen dat dit 

een vast contract wordt. De arbeidsduur bedraagt minimaal 32 uur per week. De functie 

van geestelijk verzorger is ingedeeld in functiegroep 60.  De arbeidsvoorwaarden zijn 

conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden kent een aantal aantrekkelijke voordelen waaruit je naar eigen 

behoefte kunt kiezen. 

Wil je meer weten? 

Neem dan contact op met Rico Kremer, geestelijk verzorger, telefoonnummer 070 – 

3061020. Ga naar de website van Respect Zorggroep voor meer informatie.  

Respect Zorggroep biedt een zelfstandige functie bij een ambitieuze organisatie. Dat is 

prettig werken! Er werken bij Respect Zorggroep ongeveer 700 medewerkers verdeeld 

over 3 locaties; Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon en Thuiszorg.  

Ben je enthousiast geworden? 



Je kunt direct solliciteren op onze website door te klikken op ‘Ja, ik wil graag direct 

solliciteren”.  Vul dan ons online sollicitatieformulier in en zorg voor een up–to-date CV. 

Zo kunnen wij jouw sollicitatie goed en snel beoordelen. De sluitingstermijn is 15 

september 2018. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door Respect Zorggroep niet op prijs 

gesteld.  

 
Trefwoorden voor deze vacature zijn: geestelijk verzorger, ouderenzorg 


