In de wijk Rokkeveen in Zoetermeer opent Cardia deze winter een duurzame en moderne locatie
voor 64 mensen met dementie, Floriadehof. Hier zal gewerkt worden volgens de visie van
kleinschalig wonen en dat vraagt van onze medewerkers een flexibele houding gericht op de
behoeften en wensen van onze bewoners.
Ben jij die bezielende pionier met oog en oor voor de levensvragen van onze bewoners en cliënten
en hun familie? Ben jij daarnaast een ‘verbinder pur sang’ tussen vrijwilligers, medewerkers en
plaatselijke kerken als het gaat om vieringen, gespreksgroepen en andere activiteiten? Dan maken
we graag nader kennis met je. Onze nieuwe locatie Floriadehof heeft per 1 december 2020 ruimte
voor een:

Geestelijk verzorger
(20-24 uur per week)
Wat ga je doen?
•
•

•
•
•

Als geestelijk verzorger begeleid je individuele en groepen cliënten met dementie bij de
vragen en vormgeving van hun levensbeschouwing in de laatste levensfase. Je werkt daarbij
vanuit de christelijke identiteit van de organisatie.
In je werkzaamheden zoek je actief naar nieuwe mogelijkheden voor geestelijke verzorging,
die aansluiten bij de behoefte van cliënten. Dit doe je samen met collega’s welzijn en zorg
op Floriadehof, met je collega’s geestelijk verzorgers, vrijwilligers en vertegenwoordigers
van plaatselijke kerken.
Je hebt kennis van de actuele zorg- en medische ethische dilemma’s en geeft, zo nodig na
bijscholing, leiding aan moreel beraad op de locatie.
Je geeft actief mede inhoud aan de christelijke identiteit van Cardia, door in je persoon en
taak de kernwaarden in de dagelijkse praktijk van de locatie te integreren en hierbij
zorgmedewerkers bij te begeleiden.
Je maakt deel uit van het kader op de locatie en geestelijke verzorging is een gewaardeerd
en geïntegreerd onderdeel van de zorg.

Jouw profiel
Kennis, ervaring en deskundigheid:
• Je hebt tenminste een studie pastoraal werker, HBO Theologie aan een erkend instituut
afgerond. .
• Lidmaatschap van de VGVZ en de SKGV of bereidheid aan de criteria tot lidmaatschap te
voldoen is een pré.
• Je hebt tenminste 2 jaar relevante (werk) ervaring in de zorg en je hebt affiniteit met
ouderen met dementie.
Persoonskenmerken:
• Je hebt een groot inlevingsvermogen voor mensen en weet mensen te bemoedigen en te
verbinden.
• Je bent zelfstandig, een doener met denkkracht, en kunt heel goed samen werken met
collega’s van verschillende disciplines en verschillende niveaus.
• Je hebt een persoonlijk doorleefde christelijke levensbeschouwing die je actief onderhoudt.
Van daaruit heb je een open houding ten opzichte van mensen met diverse kerkelijke en
niet-kerkelijke achtergronden.

Waar kom je te werken?
Cardia is een ouderenzorgorganisatie met korte lijnen. We zijn kleinschalig georganiseerd. Daardoor
voelen onze cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend. Onze medewerkers zijn deskundig en
werken met plezier en bezieling. In de regio Haaglanden hebben we een viertal locaties voor
wonen, zorg en welzijn, een vijfde locatie in Zoetermeer is momenteel in aanbouw. Ook bieden we
thuiszorg en services. Vanuit onze christelijke en Planetree waarden bieden wij mensgerichte zorg.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een boeiende en plezierige werksfeer, waar aan samenwerking en collegialiteit veel waarde
wordt gehecht. Je gaat deel uit maken van een bestaand team van 4 geestelijk verzorgers,
dat intensief en betrokken samen werkt.
Goede studiemogelijkheden en een gezonde balans tussen werk en privé.
Een salaris in FWG 55 met een maximum bruto maandloon van €4.161,92 op basis van een
36-urige werkweek.
Onze secundaire arbeidsvoorwaarden hebben wij in samenspraak met onze medewerkers
uitgebreid. Naast de collectieve korting op diverse verzekeringen hebben wij nu ook een
fietsplan, sport- of fitnessabonnement regeling, computer/laptopplan en een bonusregeling
wanneer je een nieuwe collega aanbrengt.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in het profiel? Mail dan je cv en motivatiebrief voor
18 september 2020 t.a.v. Patricia van Alenburg naar werken@cardia.nl.
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Hanny van der Stelt, Geestelijk verzorger
en predikant via telefoonnummer 06-13436659.

