
 
 
 
Bij de Dienst Geestelijke Verzorging van Zorgpartners Midden-Holland te Gouda is met ingang van  
1 februari 2020 een vacature in de functie van  
 

Protestants Geestelijk Verzorger  
 
Zo ziet jouw baan eruit  

Je gaat gesprekken voeren met bewoners die gericht zijn op zingevings-, religieuze en existentiële vragen. 
Daarnaast verricht je ambtelijke handelingen en leid je groepsactiviteiten, zoals kerkdiensten, weeksluitingen en 
gespreksgroepen. Ook begeleid je vrijwilligers en geef je themalessen over bijvoorbeeld omgaan met en inspelen 
op de levensbeschouwing van bewoners. Het gaat om een vacature van 14 uur, waarvan 4 uur tijdelijk zijn. Je zult 
werkzaam zijn op meerdere locaties van Zorgpartners.  
 
Herken jij jezelf hierin?  

Wij zoeken een collega met een academische opleiding theologie. Je hebt een ambtelijke binding met het eigen 
kerkgenootschap of bent bereid deze aan te gaan. In een team van geestelijk verzorgers met een verschillende 
levensbeschouwelijke achtergrond kan jij samenwerken vanuit een gezamenlijk gedragen visie op geestelijke zorg. 
Je beschikt over uitstekende sociale, contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Kennis en/of ervaring 
met verpleeghuiszorg is een pré.  

  
Dit bieden wij 

 Een salaris, pensioen en onregelmatigheidstoeslagen volgens de cao VVT, functiegroep 60,  
(tussen € 3.088,06 en € 4.583,96 op basis van 36 uur per week) plus 8% vakantietoeslag en een 
eindejaarsuitkering van 8,33%. Een in eerste instantie tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, 14 uur per week 
waarvan 4 uur tijdelijk zijn. Bij wederzijdse tevredenheid behoort een vast dienstverband tot de 
mogelijkheden.  

 Toegang tot ons eigen opleidingscentrum en de online trainingen van GoodHabitz om jezelf verder te 

ontwikkelen  

 Toe aan een nieuwe uitdaging of een andere doelgroep? Binnen onze stichting vind je uiteenlopende 

doorgroei- en specialisatiemogelijkheden  

Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden. 
 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met ds. H.M. de Jong telefoonnummer 06-15483461 

 
Goed om te weten 

Als je bij ons start, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren. Die mag maximaal 
drie maanden oud zijn en wordt door ons vergoed.  
 

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 
 

Je kunt solliciteren tot 9 december 2019. 
 
Deze vacature is online te vinden via: https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vacatures/vacature/?v=2417795  
 

 

 

 

https://www.zorgpartners.nl/media/3427/cao-vvt-2016-2018.pdf
https://www.goodhabitz.com/home.html
https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden/
https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vacatures/vacature/?v=2417795

