
Geestelijk verzorger 
 

 

Functie: geestelijk verzorger 

Aantal uren: 18 

Locatie:  

Doelgroep:  

 

 
 

Je herkent jezelf in onderstaand profiel 

- Je bent in het bezit van een afgeronde universitaire master geestelijke verzorging,  

theologie, of religiewetenschappen  

- Je bent bekend met het RK-gedachtengoed en bereid tot leiden van vieringen 

- Je hebt kennis van, affiniteit met en ervaring in de ouderenzorg; 

- Je staat open voor en hebt kennis van diverse levensbeschouwelijke achtergronden van 

onze klanten; 

- Je bent bereid scholing te geven en moreel beraad te leiden; 

- Je hebt oog voor de beleidsmatige kanten van het werk van geestelijke verzorging, alsook 

voor de inbedding van geestelijke verzorging in de organisatie; 

- Je bent bereid om deel te nemen aan (beperkte) bereikbaarheid- en 

beschikbaarheidsdienst; 

- Je hebt een SKGV registratie of bent bereid die te behalen 

- Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 

Waar ga je werken? 

- omgeving Oosterhout 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 
- Salaris is ingeschaald in schaal 60 in de CAO VVT.  

- 30 vakantiedagen op jaarbasis (bij een fulltime aanstelling). 

- Vakantiegeld, dat uitgekeerd wordt in mei en een eindejaarsuitkering die in november 

wordt uitgekeerd. 

- Een uitstekende pensioen regeling; 

- Je kunt kiezen voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op een zorgverzekering. 

. 

 

Solliciteren 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel. Mail jouw CV liefst met motivatie onder vermelding van het 

vacaturenummer 180911 voor maandag 17 juni naar werkenbij@drsn.nl.  

Ben je nieuwsgierig over de functie, of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact  

met  Ivo Schreuder (recruiter) op het nummer 06-30240468 of met Cees van Andel, geestelijk 

verzorger, tel 06-53969101 

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdagmiddag 19 juni  

Als je nog niet werkzaam bent bij de Riethorst Stromenland vragen we je een verklaring omtrent gedrag 

te kunnen overhandigen bij aanname. Deze kosten worden aan je vergoed. 

 

 

Het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is bij indiensttreding een 

verplicht onderdeel voor externe kandidaten. 
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