Islamitisch geestelijk verzorger
18 uur per week
Ben jij als geestelijk verzorger op zoek naar een functie waarbij je écht contact hebt met onze
patiënten? En ben je een pionier in het geven van onderwijs op het vlak van culturele diversiteit?
Binnen een ziekenhuis dat volop in ontwikkeling is? We maken graag kennis met je!

De afdeling
De afdeling geestelijke verzorging bestaat op dit moment uit 4 geestelijk verzorgers. Ons team is verdeeld
over de twee hoofdlocaties Haarlem Zuid en Hoofddorp. Binnen het team werken we nauw samen. We
begeleiden patiënten en hun naasten bij levensvragen die opkomen tijdens en na verblijf en behandeling in
ons ziekenhuis.

Dit ga je doen
In deze functie zet je onderwijs op voor artsen en verpleegkundigen op het gebied van cultuur, islam en
ethiek. Dit om bij te dragen aan de best passende zorg die het ziekenhuis wil bieden aan patiënten.
Daarnaast sta je met name onze islamitische patiënten bij in de moeilijke tijd die ze doormaken. Je zorgt
voor begeleiding bij levensvragen en rituelen rond ziekte, gezondheid, leven en dood en houdt daarbij
rekening met de islamitische tradities. Met jouw rustige voorkomen en open houding weet je een
vertrouwensband op te bouwen met de patiënt en help je iemands innerlijke ruimte te vergroten.
Je neemt ook deel aan het multidisciplinaire overleg op de verschillende afdelingen. Hierdoor weet men jou
te vinden, ook om goede communicatie tussen patiënt, familie en zorgverleners te bevorderen en ben je
vanzelfsprekend een partner in het zorgproces.
Je hebt een eigen inbreng in de vernieuwing van onze afdeling. Je hebt een originele kijk op strategie en
beleid.

Dit ben jij
 Je hebt de masteropleiding Geestelijk Verzorger traject Islam afgerond.
 Je bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en voldoet aan de eisen die het kwaliteitsregister
SKGV stelt.
 Je hebt veel kennis van de islamitische religie en bijbehorende tradities.
Verder:
Het is een pré als je relevante werkervaring hebt binnen een ziekenhuisomgeving met patiëntbegeleiding
en met onderwijs en projectmatig werken.
Als gesprekspartner van onze patiënten en medewerkers vinden wij het van belang dat je communicatief
zeer vaardig bent en een open houding en manier van communiceren hebt. Naast de Nederlandse taal is
het fijn als je ook de Arabische en/of Turkse taal spreekt.
We maken graag gebruik van jouw ideeën over het optimaliseren van de dienstverlening van onze afdeling.

Wij bieden jou!
Het Spaarne Gasthuis is met zowel de auto (half uur vanuit Amsterdam) als met het OV (bus stopt voor de
ingang) prima bereikbaar. Je kunt tegen € 0,08 per uur voor de deur parkeren.

Deze functie van geestelijk verzorger is ingedeeld in functiegroep 65 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in
maximaal € 5.257,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van je werkervaring.

Interesse?
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature van Geestelijk Verzorger, neem dan contact op met
Frans Bossink (Geestelijk Verzorger) via telefoonnummer 023-2242966.
Je kunt online solliciteren via deze link https://bit.ly/2EVR4q0 .
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 4 april. We adviseren je hier rekening mee
te houden.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de
selectieprocedure.

