
 

 
 
 
 

 

Vacaturemelding  

Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die 
ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo 
zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.  

Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale 
zorg en diensten aan ruim 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 
1.800 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, 
vertrouwd en vakkundig.  
  
 
Binnen Cicero Zorggroep is per direct de functie vacant van  
 

Geestelijk Verzorger 
24 tot 32 uur per week (uren in overleg) 

 
 
 
Functieomschrijving 
Als geestelijk verzorger verleen je individuele en groepsgewijze ondersteuning en begeleiding 
aan cliënten bij levens-, zingevings- en levensbeschouwelijke vragen. 
Je coacht medewerkers om hen te ondersteunen bij dergelijke vragen van cliënten 
en de levensbeschouwelijke begeleiding aan cliënten. 
Daarnaast verzorg je onder andere rituele en bezinningsbijeenkomsten en leid je 
gespreksgroepen. 
Je bent werkzaam op meerdere locaties is de regio Zuid-Oost Limburg, omgeving Brunssum. 
 
 
Functie-eisen 
 

• Opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen op universitair 
masterniveau of hbo-masterniveau. 

• Ervaring met het werken in de gezondheidszorg en kennis van de belevingsgerichte en 
vraag gestuurde zorg strekt tot aanbeveling. 

• Zelfstandig kunnen werken maar ook in multidisciplinair verband en op 
organisatieniveau. 

• In staat zijn gesprekken te voeren met cliënten en verwanten over bestaansvragen met 
openheid voor en in aansluiting met ieders levensbeschouwing en/of godsdienstige 
overtuiging. 

• In staat zijn aansluiting te vinden bij de beleving van cliënten, zowel mensen met een 
somatische aandoening als mensen met psychogeriatrische problematiek en dit kunnen 
vertalen naar adequate ondersteuning. 

• Beschikken over creativiteit, geduld en luistervermogen.  
• Inzicht in en affiniteit hebben met de christelijke en de rooms-katholieke traditie. 

 
 
 
 
 

 
 

Vriendelijk, vertrouwd, 
vakkundig 



Arbeidsvoorwaarden 
De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor één jaar, met de intentie bij gebleken 
geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband te verlengen. 
De functie wordt gehonoreerd volgens CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) 
in functiegroep 60 (minimaal €3.088,06 bruto per maand en maximaal € 4.583,96 bruto per 
maand op basis van 36 uur per week). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en 
ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.  
Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 
 
Inlichtingen? 
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je hiervoor terecht bij mevrouw N.S. de Wit, 
manager behandeling IMZ, M 06 54 24 80 98 of de heer A. de Haan, geestelijk verzorger, M 06 
37 20 30 39.  
 
Sollicitaties 
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 5 november 2018 richten aan:  
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC Brunssum, t.a.v. Ellis op den Kamp,  
recruiter, onder vermelding van vacaturenummer AS-V1901. 
Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl  
 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandag 12 november. 

 
 

  


