Iedere dag zorgen vanuit het hart!
De Haven is een christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen liefdevolle zorg wordt geboden. In het
verpleeghuis worden meer dan 200 cliënten verzorgd en behandeld, veelal in kleinschalige woongroepen. Onze Wijkverpleging
levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar ouderen uit
het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Brasserie De Haven is, grenzend aan de Beleeftuin, een in het
verpleeghuis gevestigde ontmoetingsplek voor cliënten en dorpsgenoten. Welzijn en ondersteuning De Haven maakt het aanbod
compleet en biedt aan thuiswonende cliënten huishoudelijke ondersteuning en via dagcentrum ‘In de Luwte’ dagbesteding
(eventueel met behandeling) in groepsverband.
Wij zoeken een:

GEESTELIJK VERZORGER
16 uur per week | Spakenburg

De functie
Als geestelijk verzorger voer je gesprekken met onze cliënten gericht op zingeving-, religieuze en existentiële vragen en
eventueel ook op psychische en sociale vraagstukken. Deze gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband worden
gevoerd. Daarnaast pak je in overleg met je collega de volgende taken op: het geven van Bijbelkringen in de huiskamer van de
kleinschalige woongroepen voor mensen met dementie, incidenteel ga je voor bij de weekopening en weeksluiting. Je stuurt –
indien nodig – vrijwilligers aan van activiteiten als de weekopening en de weeksluiting. Daarnaast ben je betrokken bij palliatieve
zorg, het organiseren van herdenkingen van overleden bewoners en bijeenkomsten rondom christelijke feestdagen.
De vraag
> Je hebt een afgeronde vakgerichte hbo-opleiding of academische opleiding en ervaring in een vergelijkbare functie. Specifieke
kennis van dementie is noodzakelijk.
> Je bent communicatief sterk, flexibel, representatief voor de organisatie en je bent je bewust van je eigen
verantwoordelijkheid;
> Wij zoeken een betrokken, meelevend en praktiserend christen die ‘met de liefde van Christus als voorbeeld en vanuit de
Bijbelse opdracht om Gods naam te eren en te belijden en de naaste lief te hebben ondersteuning biedt aan cliënten;
> Je kunt goed netwerken en werkt multidisciplinair;
> Er wordt van je verwacht dat je de ontwikkelingen in het werk- en vakgebied bijhoudt.
Het aanbod
> Een uitdagende functie in een groeiende organisatie met een prettige werksfeer waarin we elkaars kennis en kracht benutten;
> Een contract voor de duur van zeven maanden met mogelijk uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
> De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de cao VVT (FWG VVT).
Solliciteren & informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Christel Steenhart (geestelijk verzorger) of Irene Heijnen
(teamleider cliëntondersteuning), via csteenhart@dehaven.nu of via ons algemene telefoonnummer 033-247600. Solliciteren op
deze vacature kan door een motivatiebrief voorzien van CV te mailen naar vacature@dehaven.nu. Je kunt ook solliciteren via de
sollicitatiebutton op deze website.

