Wil jij onze bewoners geestelijk ondersteuning bieden?
Aafje Huizen

Rooms-Katholieke Geestelijk Verzorger
Voor 8 uur per week
Bied jij graag geestelijke ondersteuning aan ouderen en heb je affiniteit met de
ouderenzorg? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat is je functie en wat zijn je werkzaamheden?
Als geestelijk verzorger bied je geestelijke bijstand, zowel individueel als in groepsverband.
Deze zorg dient aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen op de locatie: somatische- en
psychogeriatrische afdelingen.
- Je organiseert eens in de maand een kerkdienst en gaat zelf regelmatig voor in een
Eucharistie- of Woord- en Communieviering.
- Je bent contactpersoon voor de kerkvrijwilligers.
- Je leidt gesprekskringen voor klanten.
- Je biedt stervensbegeleiding op verzoek van klant en/of familie.
- Je geeft ondersteuning aan en begeleidt medewerkers en vrijwilligers bij
levensbeschouwelijke of godsdienstige vragen.
- Samen met de Protestantse collega geef je aan de geestelijke verzorging inhoud op de
locaties waar je werkt.
- Samen met de collega’s in de vakgroep lever je een bijdrage aan het beleid op het
gebied van levensbeschouwelijke vraagstukken binnen Aafje.
Jouw werkplek
Binnen de regio Rotterdam-Noord zijn we op zoek naar een Geestelijk Verzorger voor de
locatie De Vijf Havens in Rotterdam Zevenkamp. De afgelopen 1,5 jaar heeft deze locatie een
ingrijpende verbouwing ondergaan, alle bewoners hebben een moderne eenpersoonsstudio
gekregen met eigen badkamer, aangepast aan de huidige moderne wensen voor zorg, welzijn
en veiligheid. Er wordt sinds de renovatie alleen nog gewerkt in kleinschalige woongroepen.
Vanaf mei 2019 hoort ook de locatie Varenoord in Rotterdam Ommoord onder het werkveld,
een nieuw project kleinschalig wonen voor 36 klanten met een PG indicatie.
Over jou
- Je hebt een afgeronde theologische opleiding op universitair/HBO niveau en een
Rooms-Katholieke achtergrond.
- Je hebt een open houding voor verschillende levensovertuigingen;
- Je hebt affiniteit met en visie op de ouderenzorg;
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden gericht op de
samenwerking met je naaste collega en met andere disciplines;
- Je bent creatief en hebt doorzettingsvermogen;
- Je bent bereid buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten.
Als je niet voldoet aan de gestelde functie-eisen of niet de gewenste diploma’s hebt behaald,
kom je niet in aanmerking voor deze functie.
Wij bieden
Als je werkt in de zorg, beteken je écht iets voor je klanten. Je krijgt veel voldoening en
waardering. Aafje biedt een goede werksfeer, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en
ontwikkelingsmogelijkheden. Je salaris wordt conform de CAO VVT, afhankelijk van je
opleiding en werkervaring, gebaseerd op de rompfunctie van Geestelijk verzorger die is

ingedeeld in FWG 60.
Solliciteren
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan voor 15 april onder vermelding van
vacaturenummer 077B, je motivatiebrief en CV naar Aafje, afdeling Werving & Selectie. Dit
kan via solliciteren@aafje.nl of per post naar Aafje, t.a.v. Secretariaat P&O, postbus 8604,
3009 AP, Rotterdam.
Meer weten over deze vacature?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marco van Duuren,
programmamanager Behandeling, via telefoonnummer 06 5196 6678 of Rianne van
Halsema, geestelijk verzorger, via telefoonnummer 088823341 of 0888233247
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

