Voor de afdeling Gespecialiseerde Teams van de ViVa! Zorggroep zoeken we een:

Geestelijk Verzorger
(met of zonder specialisatie ethiek)
voor 16-24 uur per 1 maart 2019
ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan zorgdiensten en
zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of
verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen.
In een groeiend aantal wijkcentra bieden we een wijkgerichte combinatie van zorg en
welzijnsdiensten.
Bij ons staat persoonlijke aandacht voor de cliënt voorop. Met ruim 4000 gemotiveerde
medewerkers levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Zorg die bij de cliënt past en waar de
cliënt op kan vertrouwen. Een van onze doelen is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in
de wijk kunnen blijven wonen. Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en
dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een
toegankelijk en samenhangend geheel.
Binnen ViVa! vallen de geestelijk verzorgers onder de vlag van gespecialiseerde zorg. In
verband met uitbreiding van de formatie van dit team zijn wij op zoek naar 2 nieuwe
collega’s die gezamenlijk 40 uur werkzaam zullen zijn. Dit is mogelijk met een contract van
minimaal 16 en maximaal 24 uur (flexibel in te richten, in overleg met het team).
De functie
Je draagt samen met de zorgteams en andere collega’s zorg voor het geestelijk welzijn van
onze cliënten. Je werkt actief samen met een gespecialiseerd team van behandelaren en
hebt een rol bij de scholing en begeleiding van medewerkers en vrijwilligers. Individueel en
groepsgewijs begeleid je cliënten in de zoektocht naar zingeving van het bestaan. Je gaat
zondags en door de weeks voor in oecumenische vieringen. Van de ethicus verwachten we
pionierswerk in het verhogen van het moreel bewustzijn. Op organisatieniveau denk je mee
over nieuwe ontwikkelingen.
Wij vragen
Voor onze cliënt speelt de geestelijk verzorger een belangrijke rol. Wij zijn daarom op zoek
naar enthousiaste, integere en deskundige collega’s die gericht zijn op samenwerking.
Daarnaast herken je jezelf in de volgende punten:
- Creativiteit, flexibiliteit, en een open doch sterke persoonlijkheid;
- Voor één van beide ruime ervaring met de introductie van moreel beraad;
- Voor één van beide zending door een Christelijke Kerk;
- Een master geestelijke zorg/spiritual care of een volledig afgeronde
theologische/ethische opleiding;
- (Aspirant-) lidmaatschap van de VGVZ en registratie bij SKGV.
Wij bieden

De functie van geestelijk verzorger is ingeschaald in FWG 60 (CAO VVT) en wij bieden jou
een jaarcontract met uitzicht op verlenging. Daarbij bouw je pensioen op bij pensioenfonds
Zorg en Welzijn en ontvang je een eindejaarsuitkering van 7,4% en 8% vakantiegeld. Verder
ontvang je een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden; je kunt hierbij denken
aan korting op jouw zorgverzekering en je kunt deelnemen aan het fietsenplan. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.
Meer informatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met geestelijk verzorger K. Klever,
tel. 06 233 60 872, of k.klever@vivazorggroep.nl.
Solliciteren
Wil je reageren? Solliciteer dan via www.werkenbijvivazorggroep.nl en upload jouw CV en
motivatiebrief. Solliciteren kan uiterlijk tot 9 februari. De selectiegesprekken zijn medio
februari.

