
Geestelijk verzorger met verbindende kwaliteiten 

 
Binnen het team Geestelijke verzorging is een vacature ontstaan voor de functie: 

 

 geestelijk verzorger 
18  uur per week (50%) 

De afdeling: 
De afdeling Geestelijke verzorging bestaat uit een team met verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden. De afdeling representeert de levensbeschouwelijke, medemenselijke en ethische 
dimensie in het ziekenhuis. De geestelijk verzorgers werken nauw samen met verschillende 
disciplines binnen het Flevoziekenhuis, zodat er een nauwkeurige afstemming plaatsvindt op de 
wensen en behoeften van patiënten en hun naasten.  

De functie: 
Als geestelijk verzorger ben je bezig met het verlenen en coördineren van geestelijke verzorging aan 
(relaties van) patiënten bij zingevingsvraagstukken rondom  leven, ziekte, dood, zingeving en ethiek. 
Je leidt bijeenkomsten op basis van geloofs- en levensovertuiging en geeft vorm aan rituelen rond het 
ziekbed. Je levert een actieve bijdrage tijdens Multidisciplinair Overleg (MDO). Je participeert in het 
palliatieve team, de medisch ethische commissie en het bedrijf opvang team (BOT) en je hebt 
aandacht en zorg voor de medewerkers.Je draagt bij aan visie en beleidsontwikkeling op het gebied 
van ethische of levensbeschouwelijke vraagstukken binnen het ziekenhuis. Je geeft klinische lessen, 
begeleidt moreel beraad en draagt zorg voor het gebruik van het Stiltecentrum. 

Het profiel: 
Wij vragen van jou: 

 Je hebt een academische opleiding Humanistiek, Theologie of Geestelijke Verzorging. 
 Je bent aangesloten bij de VGVZ. 
 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als geestelijk verzorger in de zorgsector. 
 Je beschikt over een uitstekend empathisch vermogen en goede sociale vaardigheden. 
 Je weet je mondeling en schriftelijk goed en zorgvuldig uit te drukken. 
 Je bent integer en ondernemend en werkt graag samen. 
 Je hebt doorzettingsvermogen en een respectvolle en betrouwbare houding en bent in staat 

tot zelfreflectie. 
 Je hebt relevante kennis op het gebied van ethiek en actuele ontwikkelingen in de zorg. 
 Je bent in staat om in een korte tijd en in moeilijke situaties een vertrouwelijke band aan te 

gaan en tot de kern te komen van het vraagstuk van de (relaties van) de patiënt. 
 KPV, ethiek in de zorg of een andere aanvullende cursus is een pre. 

Wij bieden: 
De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen, conform FWG 65. 
Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 5.257,-- op fulltime basis. 
Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar. 

Belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Geestelijke Verzorging, Simeon 
Karsten, via 036–8688827. 

Solliciteren? 
Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft: 

 Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent. 
 Wat jij gaat toevoegen. 
 Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past. 



 
Wij zien je brief en CV graag voor 15 november 2018 tegemoet via 

http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren  onder vermelding van vacaturenummer: 2018-381.  

 
De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 29 november 2018. 

 

Een assessment, het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het 
Gedrag” (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij 
Het Flevoziekenhuis in Almere is hét ziekenhuis voor de achtste stad van Nederland. Wij verzorgen 
een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende 
voorzieningen. Wij brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met 
het AMC en onze eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar 
optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en 
gastvrij in een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons 
ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op.  

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens 
worden verwerkt door het Flevoziekenhuis en worden opgenomen in onze database. 

Je hebt ook rechten ten aanzien van jouw gegevens. Graag verwijzen wij je naar onze privacy 
statement: https://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/privacy-statement 

 

http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren

