Interne/externe vacature

Pastoraal werker (m/v) - tijdelijke functie
Functiebeschrijving






In het kader van de christelijke mens- en maatschappijvisie van het ziekenhuis werk je binnen
de pastorale dienst mee aan de verdere uitbouw van een professionele en eigentijdse
pastorale zorg
je begeleidt patiënten, hun naasten en zorgverleners bij mogelijke levens- en
zingevingsvragen
je organiseert het aanbod van gesprek, gebed, sacramenten en andere liturgische vieringen
vanuit een holistisch mensbeeld pleeg je interdisciplinair overleg
je motiveert en stuurt de groep pastorale vrijwilligers aan

(zie ook functiekaart in bijlage)

Profiel







je bent in het bezit van een master in de theologie en religiewetenschappen of je volgde een
driejarige diocesane opleiding tot pastoraal werk(st)er
je vervult uw taak in lijn met onze organisatiewaarden die gestoeld zijn op een christelijke
mens- en maatschappijvisie
je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, discretie en emotionele draagkracht om
geloofsovertuiging en spiritualiteit van zieken te beluisteren, te bevragen en te verhelderen,
ook in crisissituaties
je combineert een goede planning en creativiteit met collegialiteit en zin voor samenwerking
je bent bereid tot permanente reflectie op de pastorale praktijk
ervaring in ziekenhuispastoraal is een pluspunt

Wij bieden







jobtime: 50%
uurrooster: bespreekbaar
vervangingscontract t.e.m. eind december 2018
startdatum: zo snel mogelijk
een dynamische en volledig nieuwe werkomgeving
tewerkstelling in het nieuwbouwziekenhuis aan de Ringlaan in Eeklo: vlot bereikbare locatie!

Geïnteresseerd?
Gelieve je sollicitatie online in te vullen via onze jobsite www.werkeninazalma.be
Je gegevens worden dan rechtstreeks geregistreerd in onze databank zodat we jouw kandidatuur
verder kunnen opvolgen.
Je kan solliciteren tot uiterlijk 20/03/2018. Na het verstrijken van deze datum worden de sollicitaties
bekeken en verwerkt. De selectiegesprekken voor deze vacature vinden plaats op 29/03/2018.
Indien je in aanmerking komt, ontvang je later een concrete uitnodiging voor dit gesprek via mail.
Opgelet! Check ook jouw SPAM-mail (ongewenste mail)!
Voor jobinhoudelijke vragen i.v.m. deze functie, contacteer mevr. Rita Rondas, pastoraal werker, op

het nummer 09 310 05 81.
Voor vragen i.v.m. de selectieprocedure, contacteer de personeelsdienst, tel. nr. 09 310 11 24 of
mail naar sollicitatie@azalma.be

