Geestelijk Verzorger Katholiek
Omdat jij begrijpt dat je werken in de zorg altijd samen doet.
Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor topzorg, dicht bij huis. Ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland
Ziekenhuis, waardoor wij met ruim 4.600 medewerkers, 250 artsen en 300 vrijwilligers klaarstaan voor patiënten en
families. Toen, nu én in de toekomst.
De functie
Samen met de patiënt op zoek naar betekenis
Het veld van religie en spiritualiteit is in verandering. Op veel verschillende manieren wordt er gezocht naar zingeving en
levensbeschouwing. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van geestelijke zorg en het beroep van geestelijk verzorger.
Steeds meer patiënten laten zich inspireren door meerdere religies, een verschijnsel dat bekend staat als multiple religious
belonging. Wij zoeken daarom een geestelijk verzorger met visie én daadkracht op dit gebied. In jouw rol lever je een
belangrijke bijdrage aan hoe we binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland inspelen op deze ontwikkeling.
Je gaat aan de slag in een breed samengesteld team van collega's dat zich richt op de terreinen van patiëntzorg, onderwijs
en onderzoek. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten en hun naasten. Het is dan ook van belang dat je
een open houding hebt ten opzichte van andere levensbeschouwingen en dat je in staat bent jouw eigen opvattingen te
relativeren.
Jouw werkzaamheden:
Als geestelijk verzorger begeleid je patiënten bij vragen die zij hebben op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en
ethiek. Ook ben je een belangrijke schakel in de communicatie tussen zorgverleners en de patiënt (en zijn of haar naasten).
In jouw rol maak je deel uit van een psychosociaal spiritueel team.
Verder zijn je taken en verantwoordelijkheden:







Je biedt geestelijke zorg aan patiënten en hun naasten;
Je neemt deel aan een multidisciplinair overleg;
Je verzorgt klinische lessen aan artsen en verpleegkundigen;
Je werkt mee aan de ontwikkeling van de DGV;
Je gaat voor in oecumenische zondagse vieringen.

Doet zich een noodsituatie voor dan bestaat er een oproepverplichting (sporadisch). Je dient dan binnen 30 minuten op
locatie aanwezig te zijn.
Wij vragen
Een beginnend geestelijk verzorger met een universitaire master Geestelijke Verzorging (Katholiek). Je hebt stage-ervaring
als geestelijk verzorger en je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (of je bent bereid je in te
schrijven). Naast de Nederlandse taal, spreek je (minstens) nog één vreemde taal. Je bent communicatief en sociaal
sterk, voor jou is iedereen gelijk en je praat met iedereen even makkelijk. In de gesprekken die je hebt draag je bij aan
wederzijds begrip tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten. Voor hen ben je een verbinder. Jouw open houding
draagt hier natuurlijk aan bij. Ook heb je belangstelling voor medisch ethische vraagstukken. Je verdiept en ontwikkelt je
graag op dit gebied. Zowel als persoon als in je werk vind je ontwikkeling belangrijk. Je vindt het dan ook leuk mee te
denken én te werken aan het beleid als het gaat om de ontwikkeling van ons vakgebied en daarover te
schrijven. Samenwerken met collega's vind je belangrijk want, samen staan we sterk!
* Kom je bij ons werken? Dan is het belangrijk dat je binnen 2 maanden nadat je bij ons bent gestart, een positieve
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inlevert.
Wij bieden
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten maar ook onze collega’s het beste verdienen! Je arbeidsvoorwaarden zijn
conform cao Ziekenhuizen, je wordt ingeschaald in FWG 65 (max. € 5.257,-) én we bieden je:






een baan in een top(klinisch) ziekenhuis met veel ruimte voor opleiden, ontwikkelen, onderzoek en innovatie;
een jaarcontract, met uitzicht op een vast contract;
parkeren voor € 1 per dag, maar we zijn ook goed bereikbaar met het OV;
een aantrekkelijke fiscale regeling reiskosten;




kinderdagopvang ‘Fransje Plukkebol’ voor collega’s, gelegen naast Franciscus Gasthuis;
een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, om te sporten, voor extra vakantiedagen of voor een nieuwe fiets
bijvoorbeeld.

En wist je dat:



wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? We geven daarom stoelmassages, organiseren
gezondheidsdagen en bootcamptrainingen en bieden loopbaangesprekken.
de cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat wij ook snel schakelen en korte lijnen heel
belangrijk vinden?

Meer informatie & solliciteren
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan gerust contact op met Pieter Jan Bougie, manager Dienst Geestelijke
Verzorging, telefoonnummer: 010-4616002. Meer informatie over ons ziekenhuis vind je hier.
Solliciteer je liever direct? Via de groene sollicitatiebutton ontvangen we graag je cv en motivatiebrief! De
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van juni 2019.

