Werken bij
Zorggroep Reinalda is een lokaal in Haarlem opererende aanbieder van verpleeghuiszorg, thuiszorg,
wijkverpleging, revalidatie, dagbesteding en ontmoeting. Onze cliënten zijn voornamelijk ouderen. De
zorggroep kent een humanistisch grondslag en dat past uitstekend bij alle ontwikkelingen die er in de zorg
gaande zijn. Wij hebben ambitie en willen graag laten zien dat we trots zijn op wat we doen, namelijk goede
zorg bieden die leidt tot optimaal welbevinden van onze cliënt, diens naasten en de mensen om ons heen.
Je maakt deel uit van het team welzijn en werkt nauw samen met de geestelijk verzorger die reeds werkzaam is
bij Zorggroep Reinalda.
Wij zoeken per direct een:

Humanistisch Geestelijk Verzorger
8 UUR PER WEEK
WERKINHOUD

In deze functie verricht je een deel van de onderstaande werkzaamheden. De definitieve werkverdeling wordt
gemaakt in nauwe afstemming met de collega geestelijk verzorger:










Je voert individuele gesprekken met cliënten, gericht op het leren omgaan met persoonlijke vragen en
problemen van existentiële aard;
Je organiseert en begeleidt levensbeschouwelijke gespreksgroepen, vieringen en
herdenkingsbijeenkomsten;
Je legt en onderhoudt, met instemming van de cliënt, contacten met de tot de directe levenskring van
de cliënt behorende personen, als ook met andere bij de behandeling en begeleiding betrokken
disciplines en werkt hier constructief mee samen;
Je draagt desgewenst zorg voor de begeleiding van familieleden tijdens en na het sterven van een
cliënt en verleent op verzoek medewerking aan de uitvaart;
Je bent in staat medewerkers te begeleiden bij bestaansvragen van cliënten , bij ethische vragen en
organiseert scholingsbijenkomsten voor hen;
Je hebt een signalerende rol naar het management en denkt mee over vraagstukken met betrekking
tot identiteit en cultuur van de organisatie;
Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van het vak zowel binnen de organisatie als ook daarbuiten;
Je voert de uit de werkinstructie van het Humanistisch Verbond voortvloeiende taken uit.

WIJ VRAGEN

Je bent in het bezit van een academisch diploma Humanistiek of soortgelijk. Je hebt bij voorkeur relevante
werkervaring in een vergelijkbare functie, waarbij affiniteit met mensen met dementie van belang is. Je staat
open voor de grote verscheidenheid in geloofs- en levensovertuigingen van de cliënten en kan hier
professioneel mee omgaan. Je bent lid van de beroepsvereniging en hebt een ambtelijke benoeming van het
HV of bent bereid deze te behalen.
Belangrijke competenties zijn: zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, probleemoplossend vermogen, integer,
groot inlevingsgevoel, goed kunnen luisteren, goed kunnen samenwerken, flexibel, representatief,
communicatieve vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

WIJ BIEDEN

Een arbeidsovereenkomst voor 8 uur per week, in eerste instantie voor een jaar, met de intentie voor
onbepaalde tijd. Je werktijd wordt in overleg vastgesteld.
Het salaris is conform cao VVT, FWG 60, afhankelijk van ervaring, maximaal € 4.583,96 (o.b.v. 36 uur).
We hebben een eigen reiskostenregeling woon-werkverkeer, een fietsenplan en een collectieve
inkomensverzekering.
MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Greet Doornenbal (humanistisch
geestelijk verzorger), tel. 06-4114.4029.
Sollicitatiebrief en CV zijn welkom, uiterlijk 3 februari 2019, via e-mail naar personeel@zorggroepreinalda.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 7 / 2019.
Deze vacature is zowel intern als extern geplaatst

