Het team geestelijk verzorgers van het ETZ heeft per 1 januari 2021 een vacature voor een

Geestelijk verzorger
32 uur per week

Jouw uitdaging
Als geestelijk verzorger:
• Begeleid en ondersteun je met name klinische patiënten en hun naasten van alle gezindten.
• Ben je bij toerbeurt oproepbaar tijdens de bereikbaarheidsdienst voor het inspelen op acute vragen naar
geestelijke verzorging. Het team geestelijke verzorgers kent een bereikbaarheidsdienst van maandag tot en met
vrijdag van 17:00 tot 23:00 uur en op zaterdag en zondag van 8:30 tot 23:00 uur.
• Begeleid en ondersteun je medewerkers bij existentiële, ethische en religieuze vraagstukken.
• Lever je een bijdrage aan meningsvorming en beleidsontwikkeling op ethisch en levensbeschouwelijk gebied.
• Lever je een bijdrage aan en het verzorgen van deskundigheidsbevordering van medewerkers, leerlingen en
stagiaires met betrekking tot ethiek, zingeving, geloofs- en levensbeschouwing.
• Organiseer je (incidenteel) levensbeschouwelijke- of religieuze bijeenkomsten waarin je zelf voor gaat.

Jouw werkomgeving
Het team geestelijk verzorgers is onderdeel van de Paramedische Zorg en bestaat uit 8 geestelijk verzorgers en 2
oproepkrachten voor de bereikbaarheid. Het team is met name werkzaam op de locaties ETZ Elisabeth en ETZ
TweeSteden.
Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis
voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij gaan in gesprek met patiënten over
wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun
specialist de best passende behandeling te kiezen, toegespitst op de persoon. Op deze wijze leveren wij, zowel
medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten
zorg die Buitengewoon is.

Jouw profiel
• Een afgeronde master-opleiding tot geestelijk verzorger op academisch niveau bijvoorbeeld theologie en
inschrijving in het kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers (SKGV).
• Ervaring in geestelijke verzorging in de gezondheidszorg.
• Specifieke kennis en ervaring rondom ethiek.
• Kwaliteiten om zowel zelfstandig als in samenwerking met andere disciplines te werken.
• Kennis van en kunnen inspelen op een diversiteit aan levensbeschouwingen en in staat zijn om authentiek en
creatief aan te sluiten bij de riten uit de diverse tradities waar onder de christelijke en katholieke.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding.
• Een proactieve werkhouding en teamspeler.
• In staat zijn om, bij een oproep, binnen 45 minuten in het ETZ aanwezig te zijn.
• Een afgeronde opleiding Klinische Pastorale Vorming strekt tot aanbeveling..

Ons aanbod
•
•
•

Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie 1 jaar met aansluitend de mogelijkheid tot een vaste
aanstelling.
Roostering in overleg.
Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent
werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
1

•
•

Salaris volgens een functie-indeling in FWG 65. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk
van opleiding en ervaring, maximaal €5.504,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,
collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden met o.a. een uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met Cathelijn Bogaers, hoofd Paramedische Zorg, tel. 06-57793705.
Stuur je cv en motivatiebrief voor 18 september 2020 aan de afdeling Personeelsadministratie via vacatures@etz.nl en
vermeld vacaturenummer 2020.264.
Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet
binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.
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