
Geestelijk verzorger in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, 36 uur, 

Eindhoven 

 

Wil jij je ontwikkelen binnen de ouderenzorg, de branche met de meest innovatieve 

ontwikkelingen? Ben je graag bezig met de visie en toekomst van de zorg? Wil jij naast 

je baan als geestelijk verzorger ook werken aan een promotie onderzoek? Vind je het 

leuk om collega’s te coachen en te trainen? Dan zoeken wij jou! 

 

Dit houdt je werk in: 

Wie bieden een mooie, afwisselende en uitdagende functie aan. 

Een drie ledige functie waarin je , als geestelijk verzorger,   werkzaam bent op één of 

meerdere van onze locaties, daarnaast zet je in samenwerking met de Archipel academie 

een traject op van coaching en training. Dit zal diverse uitwerkingen hebben en gericht 

zijn op  medewerkers uit de zorgteams op het stuk zingeving. Ook zal er een traject 

worden uitgewerkt richting familiezorg. Tenslotte zal je  bezig zijn met wetenschappelijk 

onderzoek. Dit in een samenwerkingsverband met het Ukon en het universitair centrum 

voor geestelijke verzorging. De nadere invulling hiervan gebeurt in overleg. 

 

Als geestelijk verzorger bied je individuele en groepsgewijze  begeleiding aan bewoners 

met zingevingsvragen. Ook is er veel aandacht voor zorg rondom het levenseinde. Waar 

nodig geef je (rouw) begeleiding of nazorg aan familieleden van cliënten. Waar nodig 

ondersteun, coach en begeleid je de zelfsturende teams. 

 

Als geestelijk verzorger maak je deel uit van een zelfsturende vakgroep die werkzaam 

zijn op de diverse locaties van Archipel. Er wordt multidisciplinair gewerkt. Als vakgroep 

onderhouden we een structureel overleg met een  lid van Raad van Bestuur 

 

Dit verwachten wij van jou: 

- Je bent in het bezit van een afgeronde Masteropleiding Geestelijke verzorging, Ethiek, 

humanistiek of theologie. 

- Je hebt affiniteit met de doelgroep (Somatiek, Psychogeriatrie, Korsakov, Huntington, 

NAH, Jong dementerenden) 

- Je hebt affiniteit met de visie van Archipel 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kan zowel communiceren met 

de cliënt, familieleden, zorgteams als managers als Raad van Bestuur  

- Je bent empathisch 

- Je bent een kartrekker en kan goed samenwerken in multidisciplinaire zorgteams 

- Je hebt interesse in wetenschap en  in het doen van onderzoek . 

- Je bent bereid om  te participeren in de 24uurs bereikbaarheidsdienst  en 

weekendvieringen te verzorgen.  

- Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt de beschikking over een auto 

 

Over Archipel: 

Archipel is een organisatie gericht op zorg, welzijn en wonen. Zij biedt verzorging en 

verpleging op verschillende locaties in Eindhoven en omgeving vanuit de diepe 

overtuiging dat de cliënt de regie over zijn eigen leven moet kunnen blijven voeren, ook 

als hulp en ondersteuning van anderen nodig is. Om de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden en initiatieven te kunnen nemen heb je ruimte en bevoegdheden 

nodig, daarom werken we steeds meer met zelfsturende teams.  

Het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers is daarbij een belangrijke bouwsteen 

en daarom kennen wij binnen onze organisatie de Archipel Academie. 

 

Dit krijg je van ons: 

Een afwisselende en uitdagende baan binnen een team van 7 collega’s waar jij de 

mogelijkheid hebt je te ontwikkelen en te ontplooien. Je ontvangt een jaarcontract met 



uitzicht op een vast contract. En dat alles natuurlijk in combinatie met een marktconform 

salaris in FWG 65, CAO VVT. 

Voel jij je aangesproken? 

Dan maken we graag kennis met jou! Je kunt tot 7 oktober a.s. solliciteren via 

onderstaande link. Heb je nog vragen over de procedure? Neem dan contact op met 

Leonie Hartgers, Corporate Recruiter, bereikbaar via telefoonnummer 040-2654199. Heb 

je inhoudelijke vragen over de functie, dan kan je contact opnemen met Betty Morel, 

Geestelijk Verzorger, bereikbaar op 06-12182530 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 42 en de 2e gesprekken in week 43 

Acquisitie n.a.v deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


