Geestelijk Verzorger, Ikazia Ziekenhuis, 36 u per week
Werk met je handen
Als geestelijk verzorger van het Ikazia Ziekenhuis bied je begeleiding en ondersteuning aan patiënten
en hun naasten. Je richt je hierbij op vragen rondom zingeving, geloof en levensbeschouwing, het
omgaan met moeilijke gebeurtenissen en kwaliteit van leven tijdens medische behandelingen.
Daarnaast ben je laagdrempelig beschikbaar voor medewerkers. Je ondersteunt zorgmedewerkers in
het uitdagende werk wat ze doen door een luisterend oor te bieden en hen te begeleiden bij het
omgaan met medisch ethische dilemma’s. Daarnaast ben je inzetbaar voor de eerste opvang na een
ingrijpende gebeurtenis en draag je bij aan deskundigheidsbevordering van het personeel. Je vervult
een belangrijke rol in de organisatie door actief bij te dragen aan ziekenhuisbeleid, je stimuleert
momenten van reflectie en bezinning en je bent een essentiële schakel in het levend houden van de
identiteit van het ziekenhuis. Tevens vul je liturgische momenten in en bied je spirituele steun vanuit
de kernwaarden van de organisatie.
Jouw afdeling
Samen met je collega geestelijk verzorger vorm je het team Geestelijke Verzorging. Je werkt nauw
samen met de andere disciplines van de Psychosociale Zorg, namelijk de afdelingen Klinische
Psychologie, Medisch Maatschappelijk Werk en Psychiatrie. Als geestelijk verzorger heb je tevens een
belangrijke signalerende functie. Wanneer een patiënt of medewerker andere zorg nodig heeft dan
jij kunt bieden, verwijs je intern dan wel extern door. Je bent in hoge mate zelfsturend waarbij je
vanzelfsprekend aansluit bij wat de organisatie vraagt en nodig heeft. Afstemming hierover vindt
plaats met het Hoofd Psychosociale Zorg.
Jouw dag
Als geestelijk verzorger speel je in op de actualiteiten in het ziekenhuis. Hierdoor is geen dag
hetzelfde. Het takenpakket is breed en uitdagend en omvat werkzaamheden voor patiënten en hun
naasten, medewerkers en de organisatie. Het ene moment zit je naast het bed van een patiënt, dan
begeleid je een moreel beraad op een verpleegafdeling en het volgende moment ben je bezig met
het schrijven van een beleidsstuk.
Jij bent
- een predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die het geloof op authentieke wijze
uitstraalt.
- iemand die affiniteit heeft met / ervaring heeft in het werken in de zorg.
- iemand die beschikt over een afgeronde master – opleiding Theologie en/of Geestelijke Verzorging.
Het afgerond hebben van de training Klinische Pastorale Vorming is een pré.
- lid van de beroepsvereniging (VGVZ) en je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister voor
Geestelijk Verzorgers (SKGV).
- bereid om samen met je collega de bereikbaarheidsdiensten te vervullen en volgens rooster voor te
gaan in de zondagse kerkdiensten in ons ziekenhuis.
- iemand die zich goed kan verplaatsen in andere mensen, ongeacht afkomst, herkomst en
overtuiging, en je hebt oog voor de diversiteit van de mensen in onze regio.
- een persoon die zich soepel weet te bewegen tussen de verschillende geledingen van het
ziekenhuis en je kunt goed inschatten welke benadering het meest passend is, rekening houdend
met de verschillende rollen die je hebt.
- goed in het zelfstandig werken en in samen werken met andere disciplines.
- ondernemend, proactief en creatief, waarbij je rekening houdt met actuele ontwikkelingen in het
ziekenhuis.
- uitmuntend in sociaal contact en communicatieve vaardigheden.

Voor jou
Wij bieden een uitstekend salaris (FWG 65) (max. € 5620,00 bruto per maand o.b.v. 36 uur). Onze
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Dit betekent onder andere een
eindejaarsuitkering en vakantiegeld ter hoogte van een maandsalaris. Daarnaast bouw je pensioen
op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren.
Ons ziekenhuis is goed bereikbaar zowel per fiets, auto als per OV (op loopafstand van metro- en
busstation Zuidplein). Parkeren is geen probleem. Je fiets zet je gratis in de afgesloten fietsenstalling
voor het ziekenhuis. Je auto kun je parkeren in onze eigen parkeergarage of bij winkelcentrum
Zuidplein voor € 3,00 per dag. Een van onze mooie arbeidsvoorwaarden is dat je de mogelijkheid
krijgt om met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Ook kan je bijvoorbeeld korting krijgen op
een sportabonnement of aanschaf van een tablet of telefoon.
Vragen?
Heb je vragen of wil je meer weten? Bel met Lida Tamminga, geestelijk verzorger, telefonisch
bereikbaar via 010-2975286 (vrijdag afwezig). Zij beantwoordt graag al jouw vragen.
Pak je kans en solliciteer nu!
Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan mr. R.P. D. Kievit, arts np, algemeen directeur. We
ontvangen je sollicitatie graag voor 13 februari 2021. Solliciteren kan via
https://www.werkenbijikazia.nl/vacatures/geestelijk-verzorger

