
Geestelijk Verzorger 

Ziekenhuis Amstelland: Aangenaam dichtbij. 

Begeleiding en ondersteuning bieden met hoofd, hart en ziel aan patiënten en hun naasten 

op het gebied van zingeving, levensvragen en ethiek: dat is de taak van de geestelijk 

verzorger in Ziekenhuis Amstelland. Met een open houding naar patiënten met verschillende 

(geloofs)achtergronden en levensovertuigingen zoek je samen naar wat steun en houvast 

kan bieden.  

We zijn een allround, hecht en hardwerkend team dat momenteel bestaat uit twee 

geestelijk verzorgers. Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. 

We werken nauw samen met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis, nemen deel 

aan multidisciplinaire overleggen en vinden het belangrijk ook extramurale contacten te 

onderhouden. 

Ziekenhuis Amstelland is een deskundig en patiëntvriendelijk ziekenhuis voor iedereen in de 

regio Amstelland en gemeente Amsterdam. Ook hebben we een bijzondere functie voor de 

Joodse gemeenschap. Bij ons kunnen patiënten 24 uur per dag terecht voor vrijwel alle 

specialismen, van spoedeisende hulp tot intensive care. Als regioziekenhuis werken we nauw 

samen met de huisartsen, omliggende ziekenhuizen en vele andere zorgverleners in de 

regio. 

Wat wij bieden 

• Een afwisselende baan voor 8 uur per week, waarbij de voorkeur uitgaat naar 8 uur 
verspreid over 2 dagen in verband met de continuïteit en zichtbaarheid. 

• Een salaris van maximaal € 4.682,- bruto per maand (FWG 60), op basis van 36 uur 

per week, de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen. 

• Een contract is in eerste instantie voor een jaar. 

• Een eindejaarsuitkering (13e maand). 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het meerkeuzesysteem 

(waaronder een fietsregeling en reiskosten MKA). 

• Voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Wie ben jij? 

• Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van geestelijke verzorging. 

• Je hebt werkervaring als geestelijk verzorger binnen de zorg.  

• Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband, ziet kansen en durft het 

voortouw te nemen.  

• Je hebt enige ervaring  met deelname aan groepsgesprekken en het leiden hiervan.  

• Je bent  lid of bereid lid te worden van de beroepsverenging VGVZ en je staat 

ingeschreven of bent bereid je in te schrijven in het kwaliteitsregister SKGV. 

 

Informatie 



Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team geestelijke verzorging, tel. 020-

7556765. 

Reageren 

Reageren op deze vacature kan tot 25 februari via de knop solliciteren. Vul je gegevens in en 

sluit je sollicitatiebrief en cv bij. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling Recruitment. Je 

ontvangt binnen twee weken na het sluiten van de vacature een reactie van ons. Het 

aanvragen van een VOG verklaring maakt onderdeel uit van het selectieproces. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en doorplaatsing / 

overname van de wervingsteksten is niet toegestaan. 


