Humanistisch Geestelijk Verzorger – Erasmushuis- Zaandam en De Rietvelden- Wormerveer
Dit is Evean:
Evean, dé zorgorganisatie van Noord-Holland, is er voor thuiszorg, dagopvang, verzorgd wonen,
revalidatie, herstel en (zorg)ondersteunende dienstverlening. Met onze dienstverlening zijn we altijd
in de buurt om mensen te helpen met hun gezondheid, in verschillende fasen van hun leven. We
bieden een integraal en samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn en wonen aan cliënten
dat is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften. Eigen regie van de cliënt is ons
uitgangspunt.
Wij zoeken per 1 november een:
Humanistisch Geestelijk Verzorger
24 uur per week
(16 en/of 8 uur)
met als primaire werkplekken De Rietvelden, een Evean locatie in Wormerveer met kleinschalig wonen
voor mensen met dementie (16 uur) en/of het Erasmushuis, een Evean-locatie in Zaandam met
verzorging en verpleging op humanistische grondslag (8 uur).
Dit is je rol:
Als geestelijk verzorger maak je deel uit van de Vakgroep Geestelijke Zorg en draag je met je collega’s
de verantwoordelijkheid voor geestelijke zorg binnen heel Evean. Vanzelfsprekend ben je zowel op
individueel vlak als in groepen deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en
ethische afwegingen. Gezien de ontwikkelingen binnen Evean en de vakgroep geestelijke zorg zijn het
geven en ontwikkelen van scholing, advisering van professionals en vrijwilligers en meedenken over
beleid een niet weg te denken deel van het takenpakket.
Dit ben jij:
We verwachten van onze nieuwe collega een afgeronde masteropleiding aan de universiteit voor
humanistiek, lidmaatschap van de VGVZ en inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV. Je hebt affiniteit
met ouderenzorg en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast heb je een ruime
belangstelling voor wat er in een organisatie omgaat aan cultuur en beleid en oog voor een eigen
creatieve en vernieuwende bijdrage daaraan. Je kunt flexibel omgaan met
cultuurveranderingstrajecten en je toont een proactieve inzet om de functie invulling te geven. Verder
ben je tactvol, integer en beschik je over veel inlevingsvermogen. Je bent in staat je te bewegen door
– en weet je zichtbaar te maken in – alle lagen van de organisatie. Je bent in principe bereid op
meerdere locaties inzetbaar te zijn, conform de werkwijze van de vakgroep.
Ons aanbod:
Evean biedt jou een interessante en afwisselende functie in een prettige en professionele
werkomgeving.
Daarnaast biedt Evean je:
• Een contract voor de duur van 12 maanden met kans op een vast contract.
• Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 4583,96 bruto per
maand op basis van een 36-urige werkweek volgens salarisschaal FWG 60 (CAO VVT);
• Het salaris wordt aangevuld met een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Enthousiast?
Stuur jouw CV én motivatiebrief dan voor 18 september a.s.
via de sollicitatiebutton van deze vacature.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pauline van Zaalen (06 1229 2285- bereikbaar in

augustus) en Brita Stern (06 30161381- bereikbaar in september) van de Vakgroep Geestelijke Zorg
Evean. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 1 oktober.
Acquisitie naar aanleiding van deze, of andere vacatures van Evean wordt niet op prijs gesteld.

