VACATURE
Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling,
gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Er wordt geleefd en
gewerkt vanuit de christelijke levensbeschouwing in zelfregulerende gemeenschappen. Vanuit
de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij diensten aan op het gebied van
wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Er wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder
een gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
Samen zorgen we ervoor dat de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens
van deze bewoner. In verband met pensionering van de huidige pastor, zijn wij per 1 juni as.
op zoek naar een

Geestelijk verzorger
Gemiddeld 32 uur per week

Wat ga je doen als Geestelijk verzorger?
Bij Sint Anna ben je er voor alle bewoners, om hen door begeleiding of advisering te
ondersteunen bij zingeving en spiritualiteit. Je bent er ook voor familie, naasten, vrijwilligers
en medewerkers. Dit laatste in het bijzonder om hen te begeleiden bij de laatste levensfase
van onze bewoners.
Je levert een bijdrage aan gemeenschapsleven binnen Sint Anna, waarbij de huiskamer de
spil is van de gemeenschap. Hiernaast ga je voor in bezinnende bijeenkomsten, rituele
vieringen (bv. gemeenschappelijke ziekenzalving, Annadag en een stiltedag), liturgie en
herdenkingsbijeenkomsten.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand met een eigen doorleefde spiritualiteit. Je bent een betrokken
geestelijk verzorger die zich graag inzet voor het welzijn van onze bewoners en bij kan dragen
aan het spirituele klimaat. Je bent makkelijk aanspreekbaar en met aandacht aanwezig. Je
kunt vanuit verbinding samenwerken met collega’s en (pastorale) vrijwilligers. Je kunt je
bewegen in een organisatie die eigen verantwoordelijkheid en een proactieve houding erg
belangrijk vindt en hebt een flexibele houding.
Daarnaast heb je:







een afgeronde WO opleiding m.b.t. geestelijke verzorging / theologie;
ervaring in geestelijke verzorging en specifieke belangstelling voor de ouderenzorg;
kennis van levensbeschouwings- en zingevingsvragen;
kennis van liturgie, liturgische feestdagen en andere vormen van vieringen;
kennis van ethiek en moreel beraad of de bereidheid je op dit punt te laten bijscholen;
respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging en affiniteit met de Katholieke
spiritualiteit;







creativiteit in het vormgeven en begeleiden van groepsbijeenkomsten
(bezinningsmomenten);
affiniteit en ervaring met de thema’s zoals ouder worden, eenzaamheid, thuis voelen bij
Sint Anna, mentaal welbevinden, zorg voor mensen met dementie, palliatieve
zorgverlening en stervensbegeleiding en weet hier een visie op te ontwikkelen;
een creatieve, ondernemende en vernieuwende denkwijze met betrekking tot de invulling
van de functie;
zending vanuit geloofsgemeenschap i.v.m. voor kunnen gaan in vieringen, rituelen en
gebed.

Ook vragen wij je lid te zijn van de beroepsvereniging VGVZ en je voldoet aan de eisen om je
in te schrijven of bent ingeschreven in het kwaliteitsregister van SKGV.
Wat bieden wij?
 Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 32 uur per week;
 Werktijden worden in overleg vastgesteld;
 In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1
jaar aangeboden;
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 60), waaronder deelname aan
pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Ben je geïnteresseerd?
We ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie; stuur jouw motivatie en CV onder vermelding
van vacaturenummer 19-15-GV vóór 18 april 2019 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.
Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Enny Hoenselaar of Lieke
Fransen, via tel.nr. 0485-571541. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op
www.sintannaboxmeer.nl.
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 april in de middag.

