
VACATURE 

 

 
Locatie VUmc 

 
Moslim geestelijk verzorger  (16 uur) 

pastoraat en geestelijke verzorging 
 

Samen met de patiënt op zoek naar betekenis 
 
Werkomgeving 
Het veld van religie en spiritualiteit is in verandering. Op veel verschillende manieren wordt er 
gezocht naar zingeving en levensoriëntatie. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van geestelijke 
zorg en het beroep van geestelijk verzorger. 
De dienst pastoraat en geestelijke verzorging (PGV) van Amsterdam UMC, locatie VUmc wil op 
adequate wijze inspelen op deze ontwikkeling. VUmc heeft gekozen voor een geïntegreerd werkend 
en breed samengesteld team van medewerkers, dat zich richt op de terreinen van patiëntenzorg, 
onderwijs en onderzoek. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten en hun 
familie.   
 
Werkzaamheden  
Als geestelijk verzorger is je belangrijkste taak het begeleiden van patiënten bij vragen die zij 
hebben op het van gebied van levensoriëntatie, zingeving en ethiek. Je bent hierin een belangrijke 
schakel in de communicatie tussen de zorgverleners en de (naasten van) de patiënt. 
 
Verder zijn je taken en verantwoordelijkheden: 
- meewerken aan de zorg voor patiënten en hun naasten met een moslimachtergrond. Je neemt deel 
aan het multidisciplinair overleg;  
- verzorgen van klinische lessen aan artsen en verpleegkundigen;  
- meewerken aan de ontwikkeling van de dienst PGV;  
- voorgaan in het vrijdagmiddaggebed (één keer per vijf/zes weken); 
- deelnemen aan de 24uurs bereikbaarheidsdienst (één hele week per drie weken). Dit houdt in dat je 
binnen 30 minuten bij VUmc kan zijn.  
 
Je/Uw profiel 
- Je hebt een afgeronde WO (master)opleiding theologie; 
- Je hebt al enige (stage)ervaring als geestelijk verzorger; 
- Je hebt de klinisch pastorale vorming (KPV) gedaan of bent bereid deze te volgen; 
- Je hebt belangstelling voor medisch ethische vraagstukken en houdt ervan om je hierin te (blijven) 
verdiepen; 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Voor deze rol zoeken wij een communicatief sterke collega, die met mensen van verschillende 
niveaus kan communiceren. Je draagt bij aan wederzijds begrip en de samenwerking tussen de 
zorgverleners en (de familie van) de patiënt. In deze functie is het van belang dat je een open 
houding hebt ten opzichte van andere levensbeschouwingen en daarnaast ben je in staat jouw eigen 
opvattingen te relativeren. Je hebt goed gevoel voor eigentijdse vraagstukken en tot slot heb jij 
belangstelling om jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Herken jij jezelf 
in dit profiel en wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de zorg voor onze patiënten? Solliciteer dan 
nu! 
 
Onze arbeidsvoorwaarden 
Salarisschaal  11: 3582 tot 4917 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding 
en ervaring).  
Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 
vakantietoeslag. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 

https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/'%20target='_blank


VACATURE 

Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van. Klik hier voor meer informatie over de 
screeningsprocedure. 
 
Bijzonderheden 
De gesprekken zullen zeer waarschijnlijk plaatsvinden in week 45. Wij willen je vragen hier rekening 
mee te houden.  
 
Interesse? 
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij mw. drs. Benita Spronk, hoofd Dienst pastoraat en 
geestelijke verzorging, via telefoonnummer: 020-4443475. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anne Drost, corporate recruiter, 
via telefoonnummer: 020-4445635. 
 
Je kan tot en met zondag, 28 oktober 2018 o.v.v. vacaturenummer D7.2018.00169AD solliciteren 
via de volgende link: https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/moslim-geestelijk-verzorgende/ 
 
 
 

https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/'%20target='_blank
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/moslim-geestelijk-verzorgende/

