
Maak jij onze cliënten gelukkig?  

Wij zijn op zoek naar een betrokken, open en verbindende 

 

Geestelijk verzorger  

20 tot 24 uur per week 

In deze functie ga je ons ondersteunen bij de concrete vormgeving van het zingevings-DNA van onze 

zorgorganisatie. Severinus richt zich vooral op het welbevinden en het geluk van de cliënten, maar 

ook op dat van verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Daar kan een professionele helpende hand 

ons zeker bij van dienst zijn!  

Wat ga je doen? 

Als geestelijk verzorger in de gehandicaptenzorg bied je ondersteuning aan cliënten, familie, 

medewerkers en vrijwilligers op het gebied van zingeving, geloofsbeleving, rouwverwerking en 

ethiek. Je geeft (mede) vorm aan structuur in het leven van onze cliënten door middel van vieringen, 

bijeenkomsten en evenementen, juist deze momenten benut je om mensen met elkaar te verbinden.  

Samen met andere collega’s ontwikkel je een passend moreel en levensbeschouwelijk klimaat in een 

veranderende tijd en met veranderende doelgroepen. Je geeft begeleiding en ondersteuning bij 

palliatieve zorg en draagt zorg voor kennisverbreding door scholing van medewerkers. Je kunt 

gevraagd en ongevraagd advies geven op je vakgebied. 

Ga jij voor het geluk van onze cliënten?  

Heb je een afgeronde (en bij voorkeur universitaire opleiding) in de richting van Geestelijke 

Verzorging (theologie, humanistiek, religiewetenschappen)? Ben je lid van de VGVZ (of bereid dit te 

worden) en SKGV geregistreerd (of bereid dit te doen)? Heb je een open houding voor de 

levensbeschouwing, welke dan ook, en met ervaring in levensbeschouwelijke en ethische 

ontwikkelingen in de samenleving? Twijfel dan niet langer en kom Severinus versterken. We vinden 

het een pré als je creatief en innovatief bent, een collegiale instelling hebt en flexibel inzetbaar bent 

qua werktijden en locaties. 

Wat bieden wij? 

We bieden een uitdagende functie in een veranderende organisatie en omgeving. Er is aandacht voor 

scholing en deskundigheidsbevordering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao 

Gehandicaptenzorg (FWG 60–65, afhankelijk van opleiding en ervaring). De functiebeschrijving wordt 

in 2019 vastgesteld. Je kunt voor minimaal 1 jaar bij ons aan de slag, met uitzicht op een contract 

voor onbepaalde tijd. Startdatum: liefst per 1 februari 2019.  

Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer J. Emmers op telefoonnummer 040  258 

64 40 of mevrouw M. Löwenthal op telefoonnummer 06-46995181. We ontvangen jouw reactie, 

voorzien van motivatiebrief en CV, graag uiterlijk 4 november a.s. via onderstaande sollicitatieknop. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 en 5 december. 

Past deze vacature niet bij jou, maar ken je iemand die goed zou passen bij Severinus? Stuur hem of 

haar dan deze vacature door.   

Bij aanstelling is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  


