Hospice Huizen is een gastvrij bijna-thuis huis waar iedereen die naar verwachting
nog slechts korte tijd te leven heeft kan worden verzorgd. Vanuit betrokkenheid wordt
zorg en begeleiding geboden, met alle aandacht voor de gast en zijn of haar
naasten. Het hospice heeft een christelijke identiteit. De gasten worden verzorgd
door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners, bijna zoals
thuis.
Heb jij een HBO opleiding en affiniteit met palliatieve terminale zorg? Ben jij van
nature iemand die de verbinding aangaat en onderhoudt? En kun jij onze bevlogen
vrijwilligers ondersteunen en stimuleren zodat zij het beste uit zichzelf halen? Dan
zijn wij op zoek naar jou!

Hospice Huizen zoekt een enthousiaste coördinator
24 uur per week

Samen met je collega coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van de organisatie en de vrijwilligers van het hospice.
De functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je draagt zorg voor de uitvoering van de aanmeldings- en opnameprocedure
Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen vrijwilligers en
gasten en tussen vrijwilligers en beroepsmatige zorgverleners.
Je draagt zorg voor het werkoverleg, jaargesprekken en de scholing van de
vrijwilligers
Je draagt zorg voor de werving en selectie van vrijwilligers
Je beheert de financiën en zorgt voor het onderhoud van het pand
Je bent verantwoordelijk voor de inkoop
Je draagt zorg voor het onderhouden en uitbouwen van het netwerk, onder
meer VPTZ, zorginstellingen, verwijzers
Je geeft voorlichting en verzorgt de publiciteit.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang in het Hospice
Je onderschrijft en geeft invulling aan de christelijke identiteit en doelstelling
van het hospice

Jouw profiel:
•
•

Je hebt een HBO (bij voorkeur HBOV) opleiding en aantoonbaar affiniteit met
palliatieve terminale zorg
Je hebt ervaring in relaties opbouwen en onderhouden

•
•
•
•

Je bent geduldig, zelfstandig, besluitvaardig en je hebt een invoelend
vermogen en coachende vaardigheden
Je bent authentiek, open, vriendelijk en goed in omgang met vrijwilligers
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden
Je hebt een flexibele werkhouding en bereidheid om in de
avonden/weekenden bereikbaar te zijn

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband.
Voor deze functie is de Cao VVT van toepassing. De salarisindeling is ingedeeld in
FWG 50, min. €2.468,58 max. €3.582,26 (bij een 36-urige werkweek).
Interesse?
Voor meer informatie met betrekking tot deze functie of inhoudelijke vragen verwijzen
we je door naar Anja Voerman 035-7200712 of Deliana Heutink 035-7200711
(coördinatoren)
Of kijk voor meer informatie op www.hospicehuizen.nl
Sollicitatieprocedure:
Heb je belangstelling voor deze functie reageer dan uiterlijk tot 10 maart 2020 naar
bestuur@hospicehuizen.nl ter attentie van Mees Visser (voorzitter)
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart.

