
Wij zijn op zoek naar
een betrokken 

Geestelijk 
verzorger

We bieden je een baan met inhoud
en perspectief. Op een plek waar
met hart en ziel gewerkt wordt aan
liefdevolle zorg en waar wordt
ingezet op menselijke waarden.

Kortom, een plek voor waardevol
leven, voor de bewoner èn voor
jou!

Wat ga je doen?

Als geestelijk verzorger bied je begeleiding en
ondersteuning op gebied van zingeving op basis
van de geloofs- en levensovertuiging van de
individuele bewoner en/of diens naasten.
Zingeving is bij Sint Anna een normaal onderdeel
van de zorg.

▪ Je begeleidt cliënten (bewoners) en/of diens
naasten in de laatste fase van het leven,
desgewenst met rituelen of sacramentele
begeleiding.

▪ Je geeft invulling aan verschillende
groepsbijeenkomsten en herdenkingen. In het
bijzonder noemen we de Annadag, Allerzielen
en de kerstviering.

▪ Je ondersteunt medewerkers op het gebied
van zingeving, levensbeschouwing en ethiek en
geeft scholing op deze gebieden.

• Je denkt actief mee over ethiek en beleid op
het gebied van (mentaal) welbevinden,
zingeving en geestelijke verzorging.

• Je onderhoudt verbinding met de lokale
geloofsgemeenschappen en bent een goede
gesprekspartner.

Wie zoeken wij?

• Je bent in het bezit van een (WO) diploma
geestelijke verzorging en hebt affiniteit en
ervaring met het werken met ouderen. Met
name met de voorkomende
bewonersdoelgroepen binnen Sint Anna, zodat
je niet verrast wordt door de
gedragskenmerken die daarbij horen.

• Ervaring als geestelijk verzorger in een VVT
instelling.

• Je hebt inzicht in met name de rooms
katholieke traditie.

• Je bent lid van de VGVZ en geregistreerd in het
kwaliteitsregister SKGV

• Je beschikt over kennis op het gebied van
zorgethiek en kunt een moreel beraad leiden
(of bent bereid je op dat punt bij te scholen)
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Sint Anna is een kleinschalige en

zelfstandige zorginstelling in Boxmeer,
gelegen op het terrein van de zusters
van Julie Postel. Een prachtige,
historische locatie in het groene
Maashegge gebied waar met veel liefde
voor ouderen gezorgd wordt. Samen
met collega’s, mantelzorgers en
vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze
bewoners de best mogelijke zorg
ontvangen, zorg naar de wens van de
bewoner. Momenteel maakt Sint Anna
een verandering door van
verzorgingshuis naar verpleeghuis en in
2023 wordt op het huidige terrein zelfs
een gloednieuw gebouw geopend!

Solliciteren?

Is Sint Anna wellicht jouw plek, jouw nieuwe toekomst

in de (geestelijke) zorg? Kom over de brug bij Sint

Anna en voel en ervaar het zelf! Wij ontvangen graag

je schriftelijke sollicitatie vóór 15 december 2021 via

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding

van vacature nr. 21-31-STAF.

• Je hebt een duidelijke visie op geestelijke 
verzorging, waarbij je de 4 Z’en (zinnelijke, 
zintuigen, zinrijk en zinvol) op een praktische wijze 
weet te communiceren en vertalen

• Je bent innovatief en weet zingeving te verbinden 
aan onze opdracht tot het verlenen van 
persoonsgerichte zorg. 

• Je kunt vanuit verbinding samenwerken met
collega’s en (pastorale) vrijwilligers.

• Bij de invulling van de uren wordt flexibiliteit
verwacht.

Wat bieden wij jou?

We bieden je in eerste instantie een tijdelijke
arbeidsovereenkomst voor 24-28 uur, voor de duur
van een jaar. Daarbij bieden we je een passend salaris
(FWG 60), een volledige 13e maand en
vakantietoeslag. Een goede pensioenvoorziening via
het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, een collectieve
zorgverzekering en een meerkeuze systeem
arbeidsvoorwaarden, waardoor je minder betaalt voor
een telefoon, laptop, sportabonnement of een fiets.

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer
informatie terecht bij Ineke Wever
(bestuurder), via tel.nr. 0485-571541.
Meer informatie over Sint Anna is ook te
vinden op www.sintannaboxmeer.nl.


