
 

 

Geestelijk verzorger gezocht! (32-36 uur) 

 

De geestelijk verzorgers in Amphia bieden mensen ruimte om op verhaal 

te komen. Als geestelijk verzorger begeleid je patiënten, naasten en 

medewerkers bij vragen over levensoriëntatie, zingeving en ethiek. 

Daarnaast draag je bij aan de kwaliteitsverbetering van zowel geestelijke 

verzorging als de zorg in Amphia door samenwerking met de 

zorgprofessionals. Het team bestaat uit 5 geestelijk verzorgers en een 

secretaresse.  

 

JOUW uitdaging  

Als geestelijk verzorger in Amphia bied je geestelijke verzorging in de vorm van 

individuele begeleiding, groepsgesprekken en vieringen. Daarnaast ben je 

actief in het geven van trainingen, in (ethische) advisering en door deelname 

aan beleidscommissies. Je participeert in de bereikbaarheidsdienst. 

 

JOUW werkomgeving 

De Zorgkern Geestelijke Verzorging werkt vanuit een beleidsvisie aan goede 

zorgverlening en aan de ontwikkeling van haar vakgebied met het oog op de 

toekomst. Naast begeleiding van patiënten en naasten draagt het team bij aan 

de kwaliteit van zorg door het geven van trainingen, (ethische) advisering en 

door deelname aan beleidscommissies. 

 

Amphia als JOUW werkgever 

Wij bieden je een contract voor de duur van één jaar. Daarnaast heeft Amphia 

aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Een salaris van maximaal € 5.504,- bruto per maand, conform CAO 

Ziekenhuizen (functiegroep 65, op basis van 36 uur); 

• 8,3% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering; 

• Gratis lidmaatschap Cultuur Werkt! 

• Fietsenstallingen met oplaadpunten en fietspompen. En de 

mogelijkheid om je te douchen; 

• Collectiviteitskorting op je zorgverzekering; 

• Een online aanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en 

praktische tips op het gebied van gezondheid en welzijn. 

• Alle locaties van Amphia zijn zeer centraal gelegen en daarmee 

makkelijk te bereiken met zowel de auto, fiets als OV. 

 



 

 

Wie ben JIJ? 

Hebben we een match? Het werkveld van geestelijke verzorging is volop in 

ontwikkeling. Onze zorgkern werkt aan nieuwe werkwijzen en vormen van 

geestelijke verzorging. Door jouw enthousiasme en lef neem jij gemakkelijk 

initiatief om te werken aan nieuwe vormen van geestelijke verzorging. Goede 

communicatieve en sociale vaardigheden op alle niveaus zijn voor jou 

vanzelfsprekend. Je bent empathisch en in staat tot (zelf-)reflectie.  

Daarnaast: 

• Een afgeronde WO (master) opleiding op het gebied van geestelijke 

verzorging, religiewetenschappen, theologie of humanistiek; 

• Voldoe je aan de eisen die de VGVZ stelt en ben je SKGV 

geregistreerd; 

• Managementervaring om de rol van vakgroepvoorzitter te kunnen 

vervullen; 

• Een interlevensbeschouwelijke werkwijze vanuit een doorleefde en 

verankerde eigen levensbeschouwing. 

 

Wij zien een toekomst met kansen. Bouw jij mee aan deze toekomst? 

  

Interesse? 

Herken jij jezelf in bovenstaande maar heb je toch nog vragen? 

Mevrouw Anita van den Berg, bedrijfsmanager geestelijke verzorging, 

beantwoordt graag jouw vragen via 076 – 5952422. 

 

Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Klik op de onderstaande button en stuur je 

cv met motivatie vóór 1 augustus 2020. De gesprekken staan gepland op 

dinsdag 11 augustus en donderdag 13 augustus 2020. 

 

Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan via de interne vacaturepagina van 

Amphia. Via de onderstaande button is dit niet meer mogelijk voor de interne 

medewerker. 

 

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Bijzonderheden 

Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de 

sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is tevens een screening 

noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat je 

meewerkt aan de referentiecheck en screening. 



 

 

 

Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring 

Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht. 

 

Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.amphia.nl/

