Respect verleent zorg in Scheveningen en Den Haag. Wij hebben vijf locaties: Bosch en
Duin, Quintus, Het Uiterjoon, ZeeWinde en Prins Willemhof. Daarnaast verlenen wij ook
zorg bij mensen thuis. Dit doen wij met ongeveer 800 medewerkers en 200 vrijwilligers.
Onze medewerkers roemen het professionele klimaat, de kleine, hechte teams, de ruimte
voor eigen initiatief en – jawel – het respect voor bewoners, cliënten en elkaar. Samen
werken we aan de beste zorg achter de duinen. Wil jij ons hierbij helpen?
Wat ga je doen?
Eén van onze collega’s binnen de vakgroep Geestelijke Verzorging gaat zich op een
andere wijze inzetten voor Respect, waardoor wij op zoek zijn naar een Geestelijk
Verzorger die onze vakgroep voor 24-32 uur per week komt versterken. Gezien de
ontwikkelingen van geestelijke verzorging - zowel intra- als extramuraal – ben jij
ondernemend, energiek, creatief en daarbij vooral een eigentijdse geestelijk verzorger,
die tegelijk ook gevoel heeft voor levensbeschouwelijke tradities. Naast de begeleiding
aan cliënten en hun familie, de ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers in hun
zorg voor de cliënten, participeer jij in de scholing voor medewerkers. Jij levert een
bijdrage aan de identiteit van de organisatie en de ethische meningsvorming op
multidisciplinair niveau en in diverse overlegvormen. Onze vakgroep biedt 4 dagen per
week extramurale studiegroepen aan hoger opgeleide ouderen. We verwachten dat je
ook op dit niveau mee kan draaien. Participeren in het team en waarneming van
geestelijk verzorgers binnen de organisatie is vanzelfsprekend.
Wie ben jij?
Je hebt een Universitaire opleiding Theologie, Humanistiek of Religiewetenschappen met
een specialisatie geestelijke verzorging. Je bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en
geregistreerd via het SKGV of komt daarvoor in aanmerking. Een zending via een
kerkelijk- of levensbeschouwelijk genootschap of via RING GV is een vereiste, net als een
doorleefde visie op jouw spiritualiteit en inzicht in hoe die zich verhoudt tot andere visies.
Natuurlijk heb je affiniteit met de oudere mens en diens omgeving.
Waar werk je?
Je komt te werken bij een vooruitstrevende top-zorgorganisatie. Respect heeft meerdere
locaties. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wat jou werkplek wordt.
Wat bieden wij?
•
•
•

Een salaris conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. De functie
is ingedeeld in functiegroep 60 (maximaal € 4.583,96) op basis van een 36-urige
werkweek).
Het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden kent aantrekkelijke voordelen waar je
uit kunt kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsregeling, ICT regeling, opleidingen,
trainingen en kortingen op collectieve verzekeringen.
Je krijgt beschikking over een telefoon en/of laptop, waarbij je in staat wordt gesteld
om maximaal flexibel te zijn.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Jette van Ravesteijn, Geestelijk Verzorger, via
telefoonnummer 070 – 3061020. De afdeling Recruitment vertelt je graag meer over de

sollicitatieprocedure. Bel of stuur een app naar Recruitment via 06-51322942. Ga naar de
website van Respect voor meer informatie.
Ben je enthousiast geworden?
Verstuur dan jouw sollicitatiebrief en CV naar recruitment@respectzorg.nl t.a.v. Eline
Huisman. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Wil je deze functie niet
invullen via een dienstverband? Wij staan daar ook voor open.
Aan alle wervingsbureaus en recruiters
We begrijpen dat jullie ons graag van dienst willen zijn om deze vacature in te vullen.
Toch doen we dit liever zelf. Mochten we echt hulp nodig hebben, weten we jullie te
vinden!

