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Over de locatie
Saxenburgh, diverse locaties

Functieomschrijving
Saxenburgh zoekt met ingang van 1 januari 2020 een 

GEESTELIJK VERZORGER
voor minimaal 12 tot maximaal 20 uur per week, 

die samen met twee collega geestelijk verzorgers, vorm en inhoud geeft aan de geestelijke verzorging.

De aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Saxenburgh is een zorgorganisatie bestaande uit een ziekenhuis, diverse zorgcentra met ondermeer psychogeriaterische, 
somatische en revalidatieafdelingen en thuiszorg. Wij hebben ruim 2.000 medewerkers. Inwoners van de regio Vechtdal en 
Zuidoost Drenthe kunnen, ongeacht levensvisie of levensbeschouwing, op ons rekenen voor persoonsgerichte,  gastvrije en 
veilige zorg. De kernwaarden die de geestelijke verzorging hierbij uitdraagt zijn: aandacht, spiritualiteit, waardigheid, respect 
en compassie.

Wat houdt de functie in?

Je begeleidt patiënten, bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers op het gebied van levensvragen, 
zingeving en spiritualiteit
Je ondersteunt en schoolt zorgmedewerkers rondom thema's als palliatieve zorg, ethiek, zingevings-, spirituele- en 
levensvragen



Je organiseert, samen met je collega’s, geestelijke verzorging in de eerste lijn
Je werkt samen met andere disciplines, zoals zorgmedewerkers, artsen, psychologen, maatschappelijk werk, 
vrijwilligerscoördinator
Je bent ondersteunend en adviserend aanwezig binnen Saxenburgh

Ook het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers en vrijwilligers van de verschillende kerkgemeenschappen die 
medewerking verlenen aan vieringen binnen Saxenburgh kan tot je werkzaamheden behoren, evenals het leveren van een 
bijdrage aan (de organisatie) van (zintuiglijke) vieringen en herdenkingsbijeenkomsten.

 

Wie ben je?
Je hebt:

Een HBO of universitaire opleiding in de theologie of een master geestelijke verzorging/geestelijke begeleiding;
Een open instelling naar alle levensbeschouwingen;
Oog voor ethische dilemma’s;
Gevoel voor humor;

Je bent:

Enthousiast, empathisch, verantwoordelijk en zelfstandig;
Collegiaal en flexibel in je werktijden;
Lid van de beroepsvereniging VGVZ en ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV (evt. binnen afzienbare tijd)

Wij bieden

Een baan als geestelijk verzorger in een fijn team.

In eerste instantie voor de duur van 1 jaar, maar met uitzicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, FWG 60. Tevens bouw je pensioen op bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de geestelijk verzorgers van Saxenburgh:
Meinie Veenstra via 06-52527370 of Esther Boontje via 06-29544619

Ben je geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden? Voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Klik dan op de knop hieronder en stuur ons je 
sollicitatie. Je kunt reageren tot donderdag 28 november 2019

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 12 december a.s.
De tweede ronde staat gepland op maandagochtend 16 december a.s.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) & referenties
Kom je bij de Saxenburgh in dienst, dan vragen we jou een recente VOG in te leveren. Daarnaast is het bij de Saxenburgh 
gebruikelijk om referenties op te vragen bij voorgaande werkgevers.

Let op:
Zodra je hebt gesolliciteerd ontvang je een standaard ontvangstbevestiging via de mail. Het kan zijn dat deze als Spam 
wordt aangezien. Wij adviseren je ons mailadres pa@sxb.nl op te nemen in je contacten.

mailto:pa@sxb.nl

