Twee Geestelijk verzorgers
24 tot 32 uur (aantal uur in overleg)
TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Daar maken wij geen geheim van. Sterker nog: tante vindt
dat iedereen mag weten hoe ruim 2.500 betrokken medewerkers en vrijwilligers er elke dag weer voor zorgen
dat iedereen op de Brabantse Wal op een waardige manier oud kan worden. Liefst zo lang mogelijk thuis
natuurlijk - en ook daar helpen we graag bij - maar daarnaast in de gastvrije omgeving van één van onze zorgen verpleegcentra in de buurt.

Wie zoeken we?
Voor deze functie ben je in het bezit van een afgeronde opleiding in de theologie of humanistiek op
universitair-of hbo-masterniveau. Verder beschik je over kennis van en inzicht in de recente
ontwikkelingen in de ouderenzorg. Je kan goed zelfstandig te werk gaan binnen de vastgestelde kaders
en je bent in staat te improviseren en te anticiperen. Je hebt een open houding ten aanzien van
verschillende levensvisies en levensbeschouwingen en je hebt affiniteit met de kwetsbare mensen en
hun omgeving. Je hebt affiniteit met de christelijke traditie en één van beide kandidaten kan voorgaan
in oecumenische kerkdiensten. We vinden het belangrijk dat je ervaring hebt met het leiden van
Moreel Beraad.
Verder heb je inzicht in hoe zinvinding haar plek krijgt in een moderne zorgorganisatie en kan je dit
omzetten in beleid. Je voldoet aan de beroepsstandaard van de VGVZ en bent ingeschreven in het
kwaliteitsregister SKGV of daartoe bereid.
Je hebt een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, tact en geduld en bent in staat mensen te
stimuleren en te verbinden. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet op een goede
wijze samen te werken met andere disciplines. Tot slot ben je in het bezit van een rijbewijs B en beschik
je over eigen vervoer.
Waar ga je werken?
Je gaat in deze functie werken binnen de gehele stichting. De dienst geestelijke verzorging bestaat bij
volledige bezetting uit vijf personen. In aansluiting op de Zorgvisie van tanteLouise levert de geestelijk
verzorger zijn/haar bijdrage aan de bevordering van de levenskwaliteit van onze cliënten.
Wat ga je doen?
In deze functie organiseer en verleen je zowel vanuit cliënt leefplannen als vanuit de vrijplaatsfunctie
pastorale zorg aan cliënten. Je verleent op verzoek geestelijke begeleiding en hulpverlening aan
cliënten. Hierbij kan ook de psychische en sociale problematiek die met de ziekte samenhangt
onderwerp van gesprek vormen. Je begeleidt cliënten in hun terminale fase en biedt op verzoek
geestelijke verzorging en bijstand aan cliëntsystemen en aan medewerkers. Je treedt op als
vertrouwenspersoon. Verder neem je deel aan projectgroepen, werkgroepen of commissies, begeleidt
vrijwilligers met betrekking tot geestelijke verzorgingsactiviteiten en verricht de uit de functie
voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Je ontvangt leiding van de directeur Zorg.

Wat bieden we je?
Uiteraard wil je vooraf weten wat tante zelf te bieden heeft en dat is behoorlijk wat. Dan kunnen we,
zonder onbescheiden te zijn, zeggen dat tante een van de grootste werkgevers in de regio is en op het
gebied van innovatie en vernieuwing in de zorg haar tijd ver vooruit, maar dat is vast niet wat je
bedoelt. Maar wees gerust: tanteLouise biedt naast een uitdagende baan en een prettige werksfeer
gewoon een keurig salaris (in schaal FWG 60 van de cao VVT), een solide pensioen, een aantrekkelijke
korting op de ziektekostenverzekering en nog tal van andere personeelsvoorzieningen. Allemaal prima
geregeld, dus.
Waar wacht je op?
Sta je te trappelen om aan de slag te gaan en wil je meteen solliciteren, stuur tante dan een brief met
daarin je CV en je motivatie. Let op: solliciteren kan tot 10 januari 2019.
Dat kan heel gemakkelijk via onze website www.werkenbij.tantelouise.nl. of door een e-mail te sturen
naar werkenbij@tantelouise.nl.
De eerste gespreksronde met de geselecteerde kandidaten vindt plaats op dinsdag 22 en woensdag
23 januari 2019. De tweede gespreksronde vindt plaatst op maandag 28 januari 2019.
Heb je nog vragen? Pak dan je telefoon en neem contact op met Linda Pluijmen-Schijven, manager
Zorgondersteuning, via telefoonnummer 0164 713300 of Ulla Berger, geestelijk verzorger, via
telefoonnummer 06 15379437.

