
 

Algemeen geestelijk verzorger  

(ter vervanging van zwangerschap- en bevallingsverlof) 

 

Ben jij empathisch, verbindend en in staat cliënten met uiteenlopende levensvisies te begeleiden op 

grond van hun eigen overtuigingen? Weet jij gemakkelijk contact te leggen met mensen met beperkte 

uitdrukkingsmogelijkheden? Heb jij liefde voor het vak en hart voor de ouderenzorg? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

Het Advies- en behandelcentrum (ABC)  

Onze vakgroep bestaat uit drie algemeen geestelijk verzorgers. Als algemeen geestelijk verzorger 
maak jij onderdeel uit van het Advies- en Behandelcentrum van Liemerije dat zich richt op de 
behandeling en begeleiding van cliënten met geestelijke of lichamelijke problemen. De doelgroep 
bestaat uit cliënten met een psychogeriatrische, gerontopsychiatrische of somatische aandoening en 
cliënten van de geriatrische revalidatie. De behandelaars van het ABC werken multidisciplinair en 
intra- en extramuraal. Op dit moment werken de geestelijk verzorgers alleen intramuraal. Liemerije 
heeft innovatie en ontwikkeling op het gebied van de ouderenzorg hoog in het vaandel staan. 
Kennisnetwerken zoals het UKON (Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen) en Parkinson-
net spelen dan ook een belangrijke rol in onze organisatie. Ook is Liemerije lid van de PgD 
(Psychologische expertise voor de ouderenzorg). 

Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?  

Samen met je collega algemeen geestelijk verzorgers bied je begeleiding op het gebied van 
zingeving, ethiek en levensvragen. Je bent inzetbaar op alle afdelingen van Liemerije. De verdeling 
van de verschillende taken en werkzaamheden vindt in goed overleg en in nauwe samenwerking 
plaats met je collega's. In het contact met bewoners en cliënten help je onderzoeken wat zin geeft in 
het leven en wanneer zin ontbreekt. Je zoekt samen naar ruimte en aanknopingspunten om verder te 
gaan. Soms ben je er juist om angst, verdriet en wanhoop samen uit te houden. Wat je ziet en hoort 
kun je vertalen in de communicatie naar collega’s. Ook heb je een taak in de sensibilisering van 
medewerkers voor zin- en levensvragen. Je ondersteunt zorgteams waar nodig door het leiden van 
een moreel beraad. Ook heb je een actieve inbreng in de reflectie over zingeving en ethiek binnen de 
organisatie. Op diverse niveaus help je zo de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen. 

Het uitgangspunt bij alles wat je doet: aandacht voor de levensgeschiedenis, identiteit en voorkeuren 
van iedere bewoner. 

Wat is jouw bijdrage?  

De algemene signatuur van de organisatie en de vakgroep Algemene geestelijke verzorging past bij 
jou en je hebt een heldere visie op het vak geestelijke verzorging. Jouw uitstekende communicatieve 
vaardigheden maken dat je in staat bent om mensen in onze organisatie te inspireren. Je staat voor je 
zaak en gaat daarbij tactvol en begripvol om met andere betrokkenen. Je bent zelfstandig en werkt 
graag samen binnen diverse teams met een grote verscheidenheid aan medewerkers en 
leidinggevenden. Daarnaast vragen wij van jou: 

• Een afgeronde universitaire opleiding tot geestelijk verzorger. 

• Aantoonbare en relevante werkervaring. 

• Je bent lid van de SKGV en de VGVZ. 

• In bezit van rijbewijs en auto. 

• De drive om je persoonlijk en vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. 

Wat is ons voorstel?  

• In de functie van Geestelijk verzorger bedraagt het salaris max. € 5.395,82 bruto per maand 

(FWG 65 CAO VVT), uitgaande van een fulltime dienstverband (36 uur).  



• Deze vacature is gesteld ter vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij bieden 

je daardoor een tijdelijke overeenkomst voor 7 maanden. De arbeidsduur per week bedraagt 

13 uur per week, waarbij we graag met je in overleg gaan over de werkdagen en tijden.  

• Je ontvangt 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering 8,33%.  

• Uitstekende pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waarvan Liemerije 

de helft aan premie betaalt.  

• Een organisatiebuddy om je een warm welkom te geven en je wegwijs te maken binnen de 

organisatie. 

• Je komt te werken bij een organisatie met veel ruimte en vrijheid ten aanzien van de 

uitvoering van je werkzaamheden. Daarnaast is er ruimte voor diverse 

opleidingsmogelijkheden.  

• Stel je eigen secundaire arbeidsvoorwaardenpakket samen en profiteer van fiscaal voordeel 

bij o.a. de aankoop van een mobiele telefoon of laptop, een fitnessabonnement, stoelmassage 

en een tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang. 

• Een actieve personeelsvereniging (De Mol). Er worden in 2020 activiteiten georganiseerd 

zoals een: stedentrip, bingo, Libelle dag, Sinterklaasfeest en een Kerstmarkt.  

 

Zet je vakmanschap in voor Liemerije! 

Werken met echte aandacht. Dat is Liemerije. Wij leveren de beste mogelijke zorg aan de bewoners 
en cliënten. Onze kernkwaliteiten ‘Goed doen, Gewoon doen en Samen doen’ vormen hierbij de basis. 
Wij zoeken mensen die zich willen uitleven in hun vak. Je komt terecht in een fijn team waar je 
gewaardeerd wordt om je kwaliteiten. Liemerije stimuleert jouw ontwikkeling en ondersteunt je met 
opleidingen op maat. Kom jij ons versterken? 

Wil jij meer informatie over deze vacature? Margrit Tenhagen (teamleider) beantwoordt graag jouw 
vragen via: 06-11284351 

De vacature sluit zodra wij een geschikte kandidaat gevonden hebben.  

 


