Humanistisch Geestelijk Verzorger – De Rietvelden - Zaandam

Dit is Evean:
Evean, dé zorgorganisatie van Noord-Holland, is er voor thuiszorg, dagopvang, verzorgd wonen,
revalidatie, herstel en (zorg)ondersteunende dienstverlening. Met onze dienstverlening zijn we altijd
in de buurt om mensen te helpen met hun gezondheid, in verschillende fasen van hun leven.
We bieden een integraal en samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn en wonen aan
cliënten dat is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften. Eigen regie van de cliënt is ons
uitgangspunt.
Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Op bijna alle levensgebieden
worden aanpassingen gevraagd om het eigen bestaan invulling te geven. Naast de zo belangrijke
dagelijkse zorg en noodzakelijke medische behandeling vinden wij het van belang aandacht te
hebben voor mentaal welbevinden. In onze visie op zorg is het vanzelfsprekend dat Evean ervoor
zorgt dat er mogelijkheden zijn voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers om te praten met
iemand die tijd en aandacht heeft om te luisteren naar persoonlijke vragen naar zin, motivatie en
inspiratie, bij worsteling met verlies en tegenslag in het leven en het streven om het eigen leven
betekenisvol vorm te geven.
Met als thuisbasis locatie de Rietvelden in Wormerveer, kleinschalig wonen met verpleeghuiszorg
voor ouderen met dementie, zoeken wij een:
Humanistisch Geestelijk Verzorger
16 uur per week
Dit is je rol:
Het belangrijkste werk van geestelijk verzorgers is het hebben van vertrouwelijk contact met
bewoners, hun naasten en mantelzorgers - ongeacht geloof of levensbeschouwing - over
fundamentele vragen rondom zingeving, ziekte en gezondheid, leven en dood. Een ander aspect van
geestelijke zorg is het organiseren en/of begeleiden van groepsbijeenkomsten, vieringen, bezinningsen herdenkingsbijeenkomsten. Als geestelijk verzorger lever je tevens een bijdrage aan het sociale en
morele klimaat in Evean. Meedenken over beleid, deskundigheidsbevordering en advisering van
professionals en vrijwilligers maakt deel uit van het takenpakket. Deelname aan de vakgroep
geestelijke zorg is onlosmakelijk verbonden met de functie.
Dit ben jij:
We verwachten van onze nieuwe collega een afgeronde masteropleiding aan de universiteit voor
humanistiek, lidmaatschap van de VGVZ en inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV. Je hebt
affiniteit met ouderenzorg en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heb je een
ruime belangstelling voor wat er in een organisatie omgaat aan cultuur en beleid en oog voor een
eigen creatieve en vernieuwende bijdrage daaraan. Je kunt flexibel omgaan met
cultuurveranderingstrajecten en je toont een proactieve inzet om de functie invulling te geven.
Verder ben je tactvol, integer en beschik je over veel inlevingsvermogen. Je bent in staat je te
bewegen door – en weet je zichtbaar te maken in – alle lagen van de organisatie. Je bent bereid op
meerdere locaties inzetbaar te zijn, conform de werkwijze van de vakgroep.

Ons aanbod:
Evean biedt jou een interessante en afwisselende functie in een prettige en professionele
werkomgeving.
Daarnaast biedt Evean je:
 Een contract voor 16 uur per week voor de duur van 12 maanden met kans op een vast
contract;
 Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 4583,96 bruto per
maand op basis van een 36-urige werkweek volgens salarisschaal FWG 60 (CAO VVT);
 Het salaris wordt aangevuld met een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Enthousiast? Stuur jouw CV én motivatiebrief dan voor maandag 11 februari a.s. in via de
sollicitatiebutton van deze vacature.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Albertjan Haan (06-15132729) of Hanneke Keur
(06-53212978) van de vakgroep Geestelijke Zorg Evean of mailen naar
vakgroepgeestelijkezorg@evean.nl .
Acquisitie naar aanleiding van deze, of andere vacatures van Evean wordt niet op prijs gesteld.

