Geestelijk verzorger - 20 uur
referentie 407

In welke organisatie kom je te werken?
Volckaert richt zich op complexe verpleeghuiszorg. We hebben drie locaties in Oosterhout en
een locatie in Dongen. Iedere locatie heeft een eigen karakter. Wonen in één van de locaties
doet recht aan de vrijheid en levensstijl van elke cliënt. Wij bieden waar nodig begeleiding,
zorg en comfortdiensten aan.
De doelgroep is divers: er zijn afdelingen waar cliënten verblijven met NAH-problematiek,
Korsakov, cva, er zijn somatische afdelingen, psycho-geriatrie, revalidatie, ELV en een
hospice.
De afgelopen jaren is ingezet op een verandering van cultuur en organisatie met
eigenaarschap als leidend principe. Eigenaarschap bij cliënten, waarbij eigen regie en
zelfmanagement centraal staan. En eigenaarschap bij medewerkers wat gaat leiden tot een
grotere mate van zelforganisatie.
Wat ga je doen?
Wegens uitbreiding zoeken we er een collega bij met ervaring in de diverse facetten van
geestelijke verzorging zoals ze benoemd worden in de Beroepsstandaard 2015 van de
VGVZ.
Je bent een betrokken, hartelijke en ondernemende geestelijk verzorger die zich graag inzet
voor het welzijn van onze cliënten, door op diverse niveau’s binnen de organisatie aandacht
te hebben voor zingeving, levensvragen en ethiek. Je komt te werken in een team met 3
andere collega’s die in gezamenlijkheid de vakgroep willen ontwikkelen door kritisch te zijn
op het takenpakket, de wensen en behoeften van cliënten en naasten, en de route naar
meer zelforganisatie.
Speerpunten in je werk zullen liggen bij:
• Begeleiding van cliënten en hun naasten op individueel niveau en groepsgewijs;
• Coaching en sensitief maken van medewerkers en vrijwilligers op het gebied van
zingeving, levensvragen, werkgeluk en zorgethiek;
• Je ondersteunt teams in het voeren van gesprekken rondom het levenseinde;
• Je levert een actieve bijdrage in de ontwikkeling rondom de thema’s levensvragen en
palliatieve zorg.
• Je participeert in diverse taken binnen de vakgroep (die we herschikken) en draagt bij
aan de samenwerking- en ontwikkeling in het team.
Wie ben jij?
• Je bent in het bezit van een afgeronde (bij voorkeur universitaire) master Geestelijke
Verzorging, Humanistiek, Theologie of Religiewetenschappen;
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en een nieuwsgierige, open en
communicatieve houding;
• Je bent een bruggenbouwer en hebt het vermogen om zowel openheid te
bewerkstelligen als vertrouwelijkheid te waarborgen;
• Je hebt oog voor de beleidsmatige kanten van het werk van geestelijke verzorging,
alsook voor de inbedding van geestelijke verzorging in de organisatie;
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Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan in de ouderenzorg en als gespreksleider
moreel beraad;
Je kunt aansluiten bij verschillende levensbeschouwelijke visies, met name bij de
beleving van cliënten in een van oudsher katholieke streek;
Je hebt affiniteit met het verzorgen van vieringen, zingevingsbijeenkomsten en
(levenseinde)rituelen.
Je neemt deel aan een (beperkte) bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst;
Je hebt wellicht specialisaties of kwaliteiten die aanvullend zijn in ons team waarmee
je ons verrast;
Je hebt een SKGV registratie.

Jij verdient een mooie beloning:
• Een jaarcontract voor 20 uur per week;
• Een Salaris conform CAO VVT, functiegroep 60 (min. € 3.088,06 en max. € 4.583,96
bruto per maand bij een fulltime dienstverband);
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld (8%), een
eindejaarsuitkering (7,4%), reiskostenvergoeding, collectieve zorgverzekering IZZ en
CZ, een meerkeuzesysteem (voor fiets, laptop, ipad), korting op je sportabonnement,
kerstpakket en andere attenties en nog veel meer!
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Florentine Geluk, Geestelijk Verzorger, staat je graag telefonisch te woord op 06-22192273.
Ze is ook per mail te bereiken: fgeluk@volckaert.nl.
Ben je net zo enthousiast als wij?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt solliciteren via de “solliciteer button” op
deze pagina.
Nieuwsgierig naar werken bij Volckaert?
Lees de verhalen van collega’s op www.volckaert.nl/de-verhalen-van
Volg Volckaert op Facebook en volg @werkenbijvolckaert op Instagram waar iedere week
een andere collega een kijkje geeft in zijn of haar werk bij Volckaert!

