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Cordaan zoekt per direct: 

 
Twee GEESTELIJK VERZORGERS, voor in totaal 36 uur per week. 
 
Voor locaties verspreid door Amsterdam, onder andere in Zuidoost en West. 
Voornamelijk in het domein V&V met een kleiner aantal uren in de domeinen VGZ, GGZ 
 
 
Inhoud van de baan: 
 

- Je biedt ondersteuning en begeleiding aan cliënten en in samenhang daarmee ook 
aan mensen uit hun sociaal netwerk, met specifieke aandacht voor existentiële, 
levensbeschouwelijke en spirituele vragen die samenhangen met de situatie waarin 
zij verkeren. Ondersteuning en begeleiding vinden zowel op individueel niveau als 
in groepsverband plaats.  
Ongeacht je eigen levensbeschouwelijke achtergrond ben je bereid en in staat om 
cliënten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden te begeleiden. 

 
- Je draagt verantwoordelijkheid voor de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten, 

vieringen en eventueel andere bezinningsbijeenkomsten. 
 

- Je levert een aandeel in de coaching en toerusting van zorgteams op het gebied 
van levensbeschouwing, spiritualiteit, zingeving, ethiek, levensvragen, rouw, 
bejegening en palliatieve zorg. 

 
- Je biedt advies bij ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken met betrekking 

tot organisatie, beleid en kwaliteit van zorg, zowel op de locaties als Cordaan-breed 
(via de vakgroep). 
Je weet daarbij een heldere positie in te nemen met betrekking tot diverse ethische 
en levensbeschouwelijke vraagstukken.  

 
- Je denkt, op verschillende niveaus in de organisatie, constructief mee over huidige 

en toekomstige positie en taken van Geestelijke Verzorging. En je neemt actief deel 
aan de vakgroep Geestelijke Verzorging. 
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Kwaliteiten en functie-eisen 
 

 Je hebt een afgeronde masteropleiding Geestelijke Verzorging, of een vergelijkbare 
opleiding.  

 Je hebt affiniteit met het werk met de doelgroep, (somatiek, psychogeriatrie, VGZ, 
GGZ). Ervaring hierin is een pré.  

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en invoelend vermogen.  

 Je kunt goed samenwerken met geestelijk verzorgers met verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. En je kunt goed samenwerken in een 
multidisciplinair zorgteam.  

 Je kunt binnen de organisatorische en inhoudelijke kaders de geestelijke verzorging 
een eigen gezicht geven.  

 Je verstaat en spreekt zowel de taal op de werkvloer, als de taal van management 
en directeuren. 

 Je bent lid van de landelijke beroepsvereniging VGVZ, of bereid lid te worden. 

 Je bent bereid met regelmaat gebruik te maken van de mogelijkheid tot na- en 
bijscholing welke Cordaan faciliteert. E.e.a. in overleg met de vakgroep Geestelijke 
Verzorging. 

 
 
Persoonlijk profiel 
 
Sollicitanten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden worden uitgenodigd 
op deze advertentie te reageren. We nodigen met name mensen met een Turks-
Islamitische achtergrond en met een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond uit te 
solliciteren met het oog op de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de 
bewoners en het aanbod vanuit het team geestelijk verzorgers. 
We zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet en stevig in zijn/haar schoenen 
staat. 
 
 
Aanbod Cordaan 
 
Cordaan biedt je gedurende een jaar een aanstelling voor een overeen te komen aantal 
uren, met mogelijkheid voor een vaste aanstelling na de genoemde periode. Salaris en 
inschaling is conform CAO VVT, schaal 60.  
 
Cordaan kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, een 
eindejaarsuitkering, scholingsmogelijkheden, (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding en een 
fietsenplan (bij vast contract). 
 
 
Informatie & solliciteren 
 
Je kunt solliciteren via de website van Cordaan, www.werkenbijcordaan.nl. 
Uiterste inleverdatum: 14 februari. 
Graag ontvangen we je CV en motivatiebrief. 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eline Hoorweg 
(ehoorweg@cordaan.nl, 06-11 36 22 40). 
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