Geestelijk verzorger (12 uur per week)
Ben jij een ervaren geestelijk verzorger en zie je uitdaging in het werken met een complexe doelgroep?
Word je enthousiast van samenwerken in een team, bestaande uit een islamitisch en een christelijk
geestelijk verzorger? Ben jij in staat om al onze patiënten een luisterend oor te bieden? Dan ontvangen wij
graag jouw sollicitatie!
In de functie van geestelijk verzorger voer je individuele gesprekken van existentiële aard en begeleid je
patiënten met aandacht voor hun eigen religieuze/levensbeschouwelijke achtergrond. Samen met het team
lever je een bijdrage aan de organisatie en begeleiding van levensbeschouwelijke gespreksgroepen,
vieringen en eventuele herdenkingsbijeenkomsten. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van visie op
geestelijke verzorging binnen Fivoor.
Wat breng je mee
Je hebt een afgeronde master geestelijke verzorging of een vergelijkbare opleiding en aantoonbare ervaring.
Ervaring met de forensische doelgroep is een absolute pré. Als persoon ben je geduldig en zelfstandig maar
kan je ook creatief omgaan met verschillende situaties. Een eventuele confrontatie ga je niet uit de weg.
Wij bieden jou?
Naast een interessante baan voor 12 uur per week in een uitdagende branche bieden wij een contract voor
bepaalde tijd waarbij wij dit graag omzetten naar een vast dienstverband bij wederzijdse gebleken
geschiktheid. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens cao GGZ. Deze functie is ingedeeld in FWG 65 afhankelijk van
opleiding en werkervaring, hiernaast krijg je 8% vakantiegeld en een 13e maand. Ook bouw je pensioen op
bij ons fonds en bieden wij een tegemoetkoming in reiskosten voor woon- werkverkeer en gratis parkeren
op ons eigen terrein. Daarnaast zijn er meerdere aantrekkelijke regelingen zoals een fietsregeling. En om te
zorgen dat jouw kennis optimaal blijft krijg je de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en opleidingen.
Over Fivoor
Fivoor behandelt mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij of voor overlast zorgen vanwege
complexe psychiatrische problemen of een stoornis in hun ontwikkeling. Ook behandelen we mensen met
een psychiatrische stoornis waarbij een tbs maatregel is opgelegd. Doel van de behandeling is het
verkleinen van de kans dat een patiënt (opnieuw) een delict pleegt. Fivoor heeft de ambitie om als krachtige
keten topzorg te leveren volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en biedt een dynamische en
inspirerende werkomgeving. Wij willen de beste zorg aan onze patiënten geven. Dit begint bij onze
medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, interessante
opleidingen en passende arbeidsvoorwaarden.
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden is een organisatie (TBS kliniek) die zich richt op
forensische psychiatrie. Wij behandelen mensen met een psychiatrische stoornis die met justitie in
aanraking zijn gekomen. Het doel van de behandeling is het verkleinen van de kans dat een patiënt opnieuw
een delict pleegt.
Interesse
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Tim Schouten (Hoofd Geestelijke
Verzorging ) via het telefoonnummer 010-503 2679.

