
VACATURE 

 

 
Locatie VUmc 

 
Geestelijk verzorger (28,0- uur) 

pastoraat en geestelijke verzorging 
 

Samen met de patiënt op zoek naar betekenis 
 
Wat ga je doen 
Als geestelijk verzorger is je belangrijkste taak het begeleiden van patiënten bij vragen die zij 
hebben op het van gebied van levensoriëntatie, zingeving en ethiek. Op dit gebied ben jij het 
aanspreekpunt voor patienten op verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis en neem jij waar 
mogelijk ook deel aan het multidisciplinair overleg van de afdelingen. De afdelingen die jij als 
geestelijk verzorger ondersteunt, zijn in overleg overeen te komen.  
 
Verder zijn je taken en verantwoordelijkheden: 
- verzorgen van klinische lessen aan artsen en verpleegkundigen;  
- meewerken aan de ontwikkeling van de dienst PGV;  
- voorgaan in (oecumenische) vieringen/bezinningsbijeenkomsten in de kapel van het ziekenhuis. 
 
In deze functie vragen wij ook deel te nemen aan de 24uurs bereikbaarheidsdiens (ongeveer 6 
weken per jaar). Dit betreft beide locaties van het Amsterdam UMC en houdt in dat je binnen 30 
minuten op locatie kan zijn.  
 
Wat we van je verwachten 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die in het bezit is van de volgende kwaliteiten en vereisten:  
- Je hebt een afgeronde WO (master)opleiding theologie, humanistiek of religiewetenschappen; 
- Je hebt ervaring als geestelijk verzorger; 
- Je hebt de klinisch pastorale vorming (KPV) gedaan of bent bereid deze te volgen; 
- Je hebt belangstelling voor reflectie op het vak op verschillende niveaus (onderzoek, 
toekomstvisie).  
 
Voor deze rol zoeken wij een communicatief sterke collega, die met mensen van verschillende 
niveaus kan communiceren. Je kunt goed inspelen op onverwachte situaties. Je hebt empatisch 
vermogen en kunt reflecteren op wat je meemaakt. Je kunt goed samenwerken in een team en hebt 
gevoel voor humor. In deze functie is het van belang dat je een open houding hebt ten opzichte van 
andere levensbeschouwingen en daarnaast in staat bent jouw eigen opvattingen te verwoorden en te 
relativeren. Je hebt goed gevoel voor eigentijdse vraagstukken en tot slot heb jij belangstelling om 
jezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren.  
 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de topzorg voor onze 
patiënten? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet! 
 
Waar ga je werken 
Het veld van religie en spiritualiteit is blijvend in verandering. Op veel verschillende manieren wordt 
er gezocht naar zingeving en levensoriëntatie. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van 
geestelijke zorg en het beroep van geestelijk verzorger.  
 
De dienst pastoraat en geestelijke verzorging (PGV) van Amsterdam UMC, locatie VUmc speelt op 
adequate wijze in op deze ontwikkeling. We zijn een geïntegreerd werkend en breed samengesteld 
team van medewerkers, dat zich richt op de terreinen van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. 
De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten en hun familie. De toekomstige 
werkvelden op locatie VUmc liggen op de planbare zorg, zoals oncologie en neurologie.  
 
Wat we je bieden 
Salarisschaal  11: 3808 tot 5226 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding 
en ervaring).  



VACATURE 

- Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 
vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen?  Bereken dan hier jouw netto salaris (onder 
voorbehoud). 
- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij. 
- Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten. 
- In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.  
 
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 
Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt 
opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.  
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is. 
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring onderdeel van jouw 
selectieprocedure.  
 
Bijzonderheden 
De gewenste startdatum van de functie is 1 maart 2020. 
 
Laten we kennismaken 
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij mw. drs. Benita Spronk, hoofd Dienst pastoraat en 
geestelijke verzorging, via telefoonnummer: 020-4443475. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Brend de Jong, corporate 
recruiter, via telefoonnummer: 020-4445635. 
 
Je kan tot en met maandag, 7 oktober 2019 solliciteren via de volgende link.  
 
 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen
https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/
https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/geestelijk-verzorger/

