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    Voor Azora Advies- en behandelcentrum zijn wij op zoek naar een 
     
 

 

 

 
Geestelijk verzorger 

       20 uur per week 

                                           in eerste instantie voor 6 maanden  

 met mogelijke verlenging 

 

 

 

  Zo maak jij het verschil  

Als geestelijk verzorger ben je er voor alle bewoners en hun familie. Je sluit aan bij de geloofs- en 

levensovertuiging van de bewoners en begeleidt hen in individuele en groepsgesprekken. Je gaat voor in 

vieringen en ondersteunt tevens medewerkers en vrijwilligers in de zorgverlening. Gevraagd en ongevraagd 

adviseer je het management rondom bewonerszorg en ethische vraagstukken. Je werkt in deze functie op 4 

verschillende locaties.  

 

Zo maken wij het verschil 

Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze cliënten de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons om. We zijn er dan 

ook trots op dat we meerdere jaren op rij zijn uitgeroepen tot de Beste Werkgever van Gelderland. Als geestelijk 

verzorger kun jij bij Azora rekenen op: 

 Een bruto maandsalaris conform cao VVT in FWG 65. 

 Stabiliteit: we zijn een gezonde werkgever, het gaat goed met ons.  

 Het Vitaliteitsprogramma ‘Azora gaat gezond’. 

 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Een reiskostenvergoeding. 

 Studie- en opleidingsmogelijkheden. 

 50% werkgeversbijdrage voor je pensioen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). 

 8% vakantiegeld. 

 De mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA-

verzekering). 

 

Zo ben jij 

Je beschikt over een afgeronde opleiding theologie of geestelijke verzorging op hbo/academisch niveau. Je hebt 

affiniteit en bij voorkeur ervaring met somatische, psychogeriatrische en psychiatrische problematiek. Je beschikt 

over vaardigheden om bewoners nabij te zijn met gebruikmaking van rituelen uit verschillende (geloofs)tradities. 

Je hebt kennis van en kunt omgaan met verschillende levensbeschouwelijke visies en je hebt een oecumenische 

instelling. Je kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband werken. Je hebt een flexibele en collegiale 

werkhouding.Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent in staat visie en beleid te 

ontwikkelen en te implementeren. Je bent lid van de VGVZ of heeft de bereidheid dit te worden. Verder voldoe je 

aan de eisen om je in te kunnen schrijven in het beroepsregister van de SKGV. 

 

  Informatie/sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen over deze vacature? Stel deze aan: Guus van den Munckhof, 

geestelijk verzorger via 06-51152632 of g.munckhof@azora.nl. 

 

Enthousiast geworden? Solliciteer dan voor 17 december via de link:  

mailto:g.munckhof@azora.nl

