
 
 

 

Geestelijk verzorger (bij voorkeur R.K.) 
36 uur 

 

Datum: 22 oktober 2019 Vacaturenummer: #250 

 

De vakgroep geestelijke verzorging bestaat uit vijf geestelijk verzorgers, samen 3.7 fte. Binnen deze 
formatieruimte zijn wij door het vertrek van een collega op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
collega die loyaal kan samenwerken en open en hartelijk kan communiceren. 
 
De functie  
De geestelijk verzorgers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verstaan hun werk als een wijze om 
mensen te helpen “op verhaal te komen” bij de ongerijmdheden van het leven. Zij verstaan deze niet 
als te behandelen problemen, maar veeleer als te verhelderen vragen. 
 
Er wordt van u verwacht dat u patiënten ondersteunt die op de afdelingen verblijven en voorgaat in 
liturgische vieringen. U gaat open en respectvol om met vrijwilligers en participeert in een 24-uurs 
beschikbaarheidsdienst. Daarnaast wordt er verwacht dat u actief kunt bijdragen aan de strategie 
van het ziekenhuis en discussies rond morele thema's kunt opmerken en stimuleren.  
 
Het profiel  
U hebt een open levensbeschouwelijke instelling, volgt maatschappelijke en kerkelijke 
ontwikkelingen en hebt een academisch theologische opleiding. U bent verbaal creatief, hebt een 
relativerend vermogen en bent een verbindend en flexibel persoon. U kunt individuele opties 
gemakkelijk verbinden met meer algemene waarden en u hebt aantoonbare belangstelling voor 
(zorg)ethiek. Enige jaren relevante pastorale ervaring strekt tot aanbeveling. U komt in principe in 
aanmerking voor een zending van uw kerk. U kunt een lidmaatschap krijgen van de VGVZ en 
geregistreerd worden in het register van SKGV. 
 
Wij bieden 
Een aanstelling als geestelijk verzorger voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband op basis van de CAO-Ziekenhuiswezen (functiegroep 65, minimaal €3.490,- en 
maximaal €5.257,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Een team dat open staat voor 
nieuwe initiatieven, zowel in teamverband als individueel.  U maakt binnen het JBZ deel uit van de 
Bossche Specialisten Coöperatie. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. H. (Hanneke) Snelder, voorzitter vakgroep 
geestelijke verzorging via nummer (073) 553 83 70. Voor informatie over de Bossche Specialisten 
Coöperatie u.a. kun je contact opnemen met dhr. drs. M.B.J.M. (Mike) Korst via telefoonnummer 
(073) 553 84 71. Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website 
www.jbz.nl. 
 
Uw cv en motivatiebrief kunt u tot en met 19 november versturen via het online sollicitatieformulier. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  Er wordt gevraagd om 
referenties op te geven dan wel toestemming te geven om referenties in te winnen. 
 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000 
medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het 
gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij 
uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis vind je in het  JBZ Magazine.  
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