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In gesprek over zingeving in de laatste levensfase is vaak diepzinnig, intens. De 
gesprekken gaan over waar het echt om gaat in het leven, wat er werkelijk toe doet. 
Maar ook over afscheid nemen en wat dat met je doet. Alle onderwerpen doen er 
toe, alles mag er zijn, oordeelvrij. Onze manier van werken is persoonsgericht. De 
eerlijkheid, kwetsbaarheid, naakte waarheid van iemand met zoveel levenservaring 
dwingt bijna tot zelfreflectie over hoe jij zelf in het leven staat, ook bij onze 
medewerkers. Wij zoeken twee geestelijk verzorgers die zin geven aan deze 
gesprekken met zowel onze cliënten als onze medewerkers.  
 

Functieprofiel 
Wat ga je doen? 
Verbinden, in gesprek gaan, aanzetten tot reflectie. Het baken zijn en een 
oordeelvrije sfeer creëren zodat iedereen - cliënt en medewerker - echt zichzelf 
kunnen zijn.  
Je begeleidt de palliatieve zorg, afscheidsdiensten, staat familie bij in deze fase. Je 
maakt verbinding met de diverse disciplines als je signaleert dat dit nodig is en je 
denkt mee over beleids- en cultuurvraagstukken en ontwikkelt zo nodig scholing op 
jouw vakgebied.  

Functie-eisen 
Wat heb je nodig? 

• Afgeronde studie geestelijke verzorging, humanistiek, theologie of 

vergelijkbaar op minimaal HBO niveau. 

• We vinden je eigen levensbeschouwing minder belangrijk dan jouw vermogen 

om goed aan te sluiten op de levensbeschouwing van onze cliënten, 

medewerkers en vrijwilligers. 

• Open mind t.a.v. diversiteit in seksualiteit en gender, religie, afkomst en 

behoeften. 

• Als vanzelfsprekend luisterend, sensitief, zelfreflectief, tolerant en verbindend. 

• Je bent ook een leuke collega die bijdraagt aan een goede sfeer. 

• Beschikbaarheid van maandag t/m zondag in een wisselend rooster.  

 

De afdeling 
Je basis is in Purmerend, locatie Novawhere of Molentocht, of een van de kleinere 
locaties. 

  

Arbeidsvoorwaarden 
Wat bieden wij jou?  

• Betekenisvol werk.  
• Je gaat deel uitmaken van een team behandelaren in de regio en een 

vakgroep geestelijke verzorgers. 



 
 

• FWG 60 conform cao VVT (min €3088 max €4583), afhankelijk van opeiding 
en ervaring. 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; Eindejaarsuitkering van 
8,33%, pensioenopbouw bij een betrouwbaar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 
fietsplan, fitness of een cursus Mindfullness. 

• Een jaarcontract voor 24 uur met de intentie tot een contract voor onbepaalde 
tijd. 

• Kinderopvang in Purmerend (Villa Willemina) speciaal voor onze medewerkers, die 7 
dagen per week geopend is van 06.30 – 23.30 uur. 
 

 

Solliciteren 
We hopen dat we je interesse hebben gewekt. Solliciteren kan direct via de 

sollicitatiebutton. Wil je eerst meer informatie, neem gerust contact op Yvonne Spit, 

Manager Behandelzaken regio Purmerend, telefoon 06-50081218. 

We zien uit naar een gesprek met jou, als jij ook geïnteresseerd bent in ons, wil je 

dan solliciteren voor 16 december? 

 

 


