
‘Bied jij geestelijk ondersteuning?’ 
 

 

Aafje Huizen 

Protestants Geestelijk Verzorger  

voor 20 uur per week  
 

Bied jij geestelijke ondersteuning? Dan is werken bij Aafje misschien wel wat voor 

jou. Heb jij de nodige werkervaring, een diploma en affiniteit met de zorgsector? Ben 

je voor 20 uur per week beschikbaar voor een leuke en uitdagende functie? Dan 

maken wij graag kennis met je!  

 

Jouw functie  
Als Geestelijk Verzorger bied je geestelijke bijstand, zowel individueel als in groepsverband. 
Deze zorg dient aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen op onze locaties. Wij hebben 
op onze locaties de volgende zorgprogramma’s: (kleinschalig) wonen PG / somatiek / 
Korsakov / overbruggingszorg en PG revalidatie zorg. Je organiseert en gaat regelmatig zelf 
voor in kerkdiensten, leidt gesprekskringen voor cliënten en mantelzorgers en 
herdenkingsdiensten. Daarnaast treed je op als coach voor de vrijwilligers bij de kerkdiensten 
en bied je stervensbegeleiding op verzoek van cliënt en/of familie. Je geeft ondersteuning aan 
en begeleidt medewerkers en vrijwilligers bij levensbeschouwelijke of godsdienstige vragen. 
Tenslotte lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van 
levensbeschouwelijke vraagstukken binnen Aafje. 
 

Jouw werkplek  
Binnen de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een Geestelijk Verzorger voor de locaties 
Schiehoven en De Nieuwe Plantage, deze laatste locatie is tijdelijk gevestigd in De 
Koningshof. 
 

Over jou  
- Je hebt een afgeronde theologische opleiding op universitair/HBO niveau en een 

protestantse achtergrond; 
- Je hebt een open houding voor verschillende levensovertuigingen; 
- Je hebt affiniteit met en visie op de ouderenzorg; 
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden gericht op de 

samenwerking met andere disciplines; 
- Je bent creatief en je hebt doorzettingsvermogen; 
- Je bent bereid buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten. 

 
Als je niet voldoet aan de gestelde functie-eisen of niet de gewenste diploma’s hebt behaald, 
kom je niet in aanmerking voor deze functie.  

 

 

 

Wij bieden  
Als je werkt in de zorg, beteken je écht iets voor je klanten. Je krijgt veel voldoening en 
waardering. Aafje biedt een goede werksfeer, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en 
ontwikkelingsmogelijkheden.  Je salaris wordt conform de CAO VVT, afhankelijk van je 
opleiding en werkervaring, gebaseerd op de rompfunctie van Geestelijk Verzorger die is 



ingedeeld in FWG 60. 
 

Solliciteren 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 1 oktober a.s. onder vermelding van 
vacaturenummer 207B, je motivatiebrief en CV naar Aafje, afdeling Werving & Selectie. Dit 

kan via solliciteren@aafje.nl. 
 
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding zullen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
aanvragen. 
 

Meer weten over deze vacature?  
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marco van Duuren, 
Programmamanager Behandeling (06 5196 6678) of met Geestelijk Verzorgers Anja de Vries 
(06 2221 4232) en Karin Bos (010 241 5226). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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