
          
   
Zorggroep Almere is voor twee locaties op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van 
 

Geestelijk verzorger 
  
Locatie Overloop 16 - 20 uur per week - zo spoedig mogelijk, 
Locatie Kiekendief 26 uur per week - per 1 juli 2020. 

Bij Zorggroep Almere voelen we ons verantwoordelijk voor een goed en breed aanbod aan 
zorg en dienstverlening. We werken vanuit gezondheidscentra en woonzorgcentra verspreid 
over heel Almere. We werken zoveel mogelijk samen om zo de best mogelijke zorg te 
bieden, en vooral: meer welzijn en welbevinden voor onze bewoners/cliënten. In onze zorg 
staat de mens voorop.  Dat is waar we als Zorggroep Almere voor staan.  

Als geestelijk verzorger bij zorggroep Almere werk je binnen een team geestelijk verzorgers, 
ieder op de eigen locatie(s). Hier ben je verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van de 
functie, heb je nauw contact met de locatiemanager, behandelaren en verzorging. 

Wat ga je doen? 
Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners met een somatische of psychogeriatrische 
aandoening bij het omgaan met hun ziekteproces, de veranderde omgeving, 
verlieservaringen en rouw en bij de laatste levensfase. Je verleent individuele en 
groepsgewijze ondersteuning en begeleiding. Ook verzorg je de herdenkingsbijeenkomsten. 
Je geeft ondersteuning aan medewerkers en teams op het gebied van zingeving en adviseert 
de organisatie ten aanzien van ethische, levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken, 
alsmede ten aanzien van het woon- zorg- en leefklimaat. 
 
Wat vragen wij? 

• Afgeronde HBO of academische opleiding theologie/pastoraal werk/humanistiek, 
richting geestelijke verzorging; 

• In staat zijn gesprekken te voeren met zowel somatische als psychogeriatrische 
bewoners en hun naasten over levens- en zingevingsvragen, in aansluiting bij hun 
levensbeschouwing en/of godsdienstige overtuiging; 

• Kennis van religies, rituelen en symbolen; 

• Beschikking over creativiteit, geduld en luistervermogen; 

• Goede communicatieve vaardigheden: toegankelijkheid voor bewoners én 
medewerkers; 

• Je hebt affiniteit met bewoners met beperkte cognitieve vaardigheden en bent in 
staat om zowel verbaal als non verbaal te communiceren; 

• Ervaring met het werken in de zorg strekt tot aanbeveling. 
 
 



Wat bieden wij? 

• Een actief team geestelijk verzorgers; 

• Dynamische organisatie die zich steeds blijft ontwikkelen; 

• Arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op vast dienstverband; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT, FWG schaal 55.  
 

 
Meer informatie: 
Judith van de Kreeke, geestelijk verzorger, 036-5485650  
Yvonne Riemeijer, geestelijk verzorger, 06-51805002 
 
Solliciteren?  
Wij ontvangen graag je motivatie en CV via onze website www.zorggroep-
almere.nl/werkenbij  
De sluitingsdatum is 18 maart 2020. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 
dinsdag 7 april 2020. 
 
Het navragen van referenties en het overleggen van een ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (VOG) 
maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt 
niet op prijs gesteld. Wij werken volgens de NVP Sollicitatiecode. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.zorggroep-almere.nl/werkenbij
http://www.zorggroep-almere.nl/werkenbij
http://nvp-plaza.nl/sollicitatiecode

