GEESTELIJK VERZORGER
Saxenburgh biedt een volwaardig zorgpakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg,
thuiszorg en revalidatie. Samen met onze netwerkpartners zoals huisartsen en welzijnsinstellingen
werkt Saxenburgh aan een Vitaal Vechtdal en een Gezond Coevorden. De kern daarvan is het
bevorderen van een gezonde levensstijl, preventie van ziekte en het leveren van zorg waarin een
waardig leven van de cliënt en patiënt de belangrijkste drijfveer is. Saxenburgh kijkt vol vertrouwen
naar de toekomst. Het Saxenburgh Medisch Centrum is een gloednieuw ziekenhuis dat in september
2020 in gebruik is genomen. In de ouderenzorg is voor de komende jaren ook nieuw- en herbouw op
verschillende locaties gepland.
Functieomschrijving
Het motto van de geestelijke zorg binnen Saxenburgh is: ‘zie de mens’. De geestelijke zorg richt zich
op de unieke mens in zijn geheel, met in het bijzonder aandacht voor zingeving, spiritualiteit,
levensbeschouwing en levensvragen. De kernwaarden die de geestelijke verzorging hierbij uitdraagt
zijn: liefde en aandacht, dienstbaarheid (ook binnen je team), respect en humor.
Wil jij als geestelijk verzorger hieraan bijdragen, dan zoeken wij jou!
Binnen ons team zoeken wij een
GEESTELIJK VERZORGER
Gemiddeld 16 uur per week (44,44%)
De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van 1 jaar maar biedt uitzicht op een vast
dienstverband.
Situatieschets
Samen met twee collega geestelijk verzorgers geef je vorm en inhoud aan de vakgroep geestelijke
verzorging. De vakgroep is verantwoordelijk voor de geestelijke zorg op alle locaties van Saxenburgh
en werkt daarbij samen met andere disciplines, zoals zorgmedewerkers, artsen, psychologen en
maatschappelijk werk.
Wat ga je doen?
Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners, patiënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers op
het gebied van levensvragen, zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing en ben je ondersteunend
en adviserend aanwezig binnen Saxenburgh. Verder ondersteun en school je zorgmedewerkers
rondom thema’s als palliatieve zorg, ethiek, zingevings-, spirituele- en levensvragen. In voorkomende
gevallen ben je beschikbaar voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Vanuit het team geestelijke
verzorging wordt deelgenomen aan de commissie ethiek, aan het collegiaal opvangteam en aan het
palliatief consultteam. Op verzoek wordt een bijdrage geleverd aan (de organisatie van zintuiglijke)
vieringen en herdenkingsbijeenkomsten, het scholen van vrijwilligers en het leiden van
gespreksgroepen. Ook worden contacten onderhouden met vertegenwoordigers van verschillende
kerkgemeenschappen en hun kerkvrijwilligers die medewerking verlenen aan vieringen binnen
Saxenburgh.
Wat vragen wij van jou?
Je beschikt over een afgeronde HBO- of universitaire opleiding in de geestelijke verzorging of
theologie, bent lid van de beroepsvereniging VGVZ en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister
SKGV. Je bent enthousiast, empathisch, flexibel en collegiaal en hebt een open instelling naar alle
levensbeschouwingen. Ook heb je een positief kritische blik en oog voor ethische dilemma’s op de
werkvloer. Qua werkdagen ben je bereid om je uren over minimaal drie dagen te spreiden, waaronder
de vrijdag.
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Wat bieden wij?
Een afwisselende baan als geestelijk verzorger met een fijn en collegiaal team in een brede
zorgorganisatie.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden jou een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 16 uur per week voor de duur van één jaar
met uitzicht op een vast dienstverband. Verder bieden we een marktconform salaris conform CAO
VVT, afhankelijk van ervaring en allround inzetbaarheid minimaal € 3.196,14 en maximaal € 4.744,40
(FWG 60) bruto bij een fulltime dienstverband (niveau 01-06-2020).
De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Bij Saxenburgh kun je gebruik maken van fiscale uitruil voor bijvoorbeeld reiskosten, contributies,
opleidingen en een fietsplan. Je kunt ook gebruik maken van diverse aantrekkelijke collectieve
verzekeringen, zoals de Vitaal Vechtdal polis.
Ben je geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden? Voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Klik dan op de knop
hieronder en stuur je sollicitatie. Je kunt reageren tot 31 januari 2021.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandagmiddag 8 februari 2021. We verzoeken je om
hier alvast rekening mee te houden. Een eventueel 2e gesprek vindt plaats op maandag 15 februari
2021.
Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Esther Boontje of Meinie Veenstra, geestelijk verzorgers
SXB via (0523) 27 69 79. Je kunt ook mailen naar geestelijkezorg@sxb.nl.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) & referenties
Kom je bij Saxenburgh in dienst, dan vragen we je een recente VOG in te leveren. Daarnaast is het bij
Saxenburgh gebruikelijk om referenties op te vragen bij voorgaande werkgevers
Let op:
Zodra je hebt gesolliciteerd, ontvang je een standaard ontvangstbevestiging via de mail. Het kan zijn
dat jouw mailprogramma dit ziet als spam. Wij adviseren je ons mailadres pa@sxb.nl op te nemen in
je contacten.
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