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Sonneburgh is een christelijke zorgverlener in de regio Rijnmond die drie locaties beheert in 

Charlois, Pernis en IJsselmonde. Naastenliefde, professionaliteit en samenspel zijn binnen 

Sonneburgh belangrijk.  

 

Wij zijn op zoek twee part timers voor de functie van  

 

Geestelijk verzorger 

16-20 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

 

Binnen Sonneburgh wordt gewerkt vanuit professionaliteit en liefde voor het leven. Je werkt in deze 

functie samen met veel verschillende doelgroepen zoals de bewoner, de familie,  maar ook met 

collega’s van zorg en welzijn. Als geestelijk verzorger ben je werkzaam binnen een aantal 

hoofdgebieden. Enerzijds geef je op strategisch niveau vorm aan de identiteit van Sonneburgh. 

Anderzijds maak je deel uit van het team van zorg en welzijn op het gebied van existentiële en 

multidisciplinaire zorg.  Je werkt op een vaste locatie. Je zorgt voor persoonlijke begeleiding op het 

gebied van het levensverhaal, levens- en zingevingsvragen, palliatieve zorg en rouw, op basis van 

de eigen levensovertuiging van de bewoner. Je organiseert groepsgesprekken, bijbelstudies en 

vieringen.  

 

In de toekomstige situatie willen we de geestelijk verzorgers tevens meer gaan inzetten ter 

ondersteuning van onze medewerkers waarbij het opzetten van een moreel beraad en het bieden 

van morele steun en ethische reflectie bij de prioriteiten hoort.  

 

Wat zijn de functie eisen? 

 

- Afgeronde opleiding WO theologie of geestelijke verzorging op master niveau;  

- Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met verpleeghuiszorg zowel op somatisch als op 

psycho-geriatrisch gebied; 

- Je hebt een protestants-christelijke levensbeschouwing en bent kerkelijk betrokken binnen 

een PKN gemeente;  

- Je hebt oog voor de beleidsmatige kanten van het werk van de geestelijke verzorging als ook 

de inbedding er van in de organisatie; 

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

en vervanging bij vakanties; 

- Je bent lid van de VGVZ en staat geregistreerd in het beroepsregister van de SKGV;  

- Adviseren, inspireren, onderwijzen en verbinden zijn competenties die je op verschillende 

niveaus binnen de organisatie kunt laten zien; 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 

Sonneburgh biedt je een werkomgeving die vol in ontwikkeling is met prettige collega's.  

De inschaling is afhankelijk van je ervaring. De cao VVT is op jou van toepassing. De functie 

ingeschaald in FWG 60. Je start in een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Bij gebleken 

geschiktheid zullen we je een dienstverband voor onbepaalde tijd aanbieden; 

 

Inlichtingen:  

 

Wil je meer weten over deze vacature binnen Sonneburgh, bel dan Linda Wensink (bestuurder) of 

Bertus den Besten (geestelijk verzorger)  via telefoonnummer: 010 – 2918 444. Zij staan je graag 

te woord.  
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Reageren?  

 

Je reactie zien we graag voor  31 juli 2019 tegemoet via sollicitatie@sonneburgh.nl. Het is mogelijk 

dat wij de vacature langer openstellen. Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kun je 

terecht bij onze recruiter Judith van den Berg via telefoonnummer: 06-5007 9185. Acquisitie naar 

aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


