VACATURE
De Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg (VPR) is per direct op zoek naar een

Coördinator voor hospice de Waterlelie én de
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
voor 20-24 uur per week
De Stichting Hospice VPR wil ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en hun
naasten om het mogelijk te maken dat deze ernstig zieke mensen kunnen sterven in een vertrouwde
omgeving dan wel in een omgeving die deze zo dicht mogelijk benadert.
De Stichting Hospice VPR vervult de werkgeversrol voor de vier (inval) coördinatoren die werkzaam
zijn in hospice de Waterlelie én voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) op VPR. De
VPTZ de Waterlelie verleent palliatieve terminale zorg door vrijwilligers bij ernstig zieke mensen
thuis ter ondersteuning van de mantelzorg. De werkplek is hospice de Waterlelie in Spijkenisse.
Inhoud functie
De coördinatoren geven leiding en begeleiding aan de vrijwilligers palliatieve terminale zorg in de
thuissituatie op VPR en in hospice de Waterlelie te Spijkenisse.
De coördinatoren zijn gezamenlijk (operationeel) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken in de hospice en in de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg op VPR en zijn volgens rooster
ook buiten kantooruren fysiek of telefonisch inzetbaar bij calamiteiten.
Iedere coördinator heeft een specifiek aandachtsgebied: te weten coördinatie vrijwillige palliatieve
terminale thuiszorg, coördinatie zorg in de hospice, deskundigheidsbevordering, PR, algemene zaken
en innovatie/nieuwe ontwikkelingen. Bij afwezigheid nemen de andere coördinatoren voor elkaar
waar op de specifieke aandachtsgebieden. Op dit moment vindt een herschikking van taken plaats.
Wij vragen
•
Verpleegkundige opleiding en ervaring in de maatschappelijke gezondheidszorg en/of thuiszorg.
•
HBO denk- en werkniveau.
•
Aantoonbare leidinggevende ervaring.
•
Affiniteit met en kennis van en/of ervaring met vrijwilligerswerk en palliatieve zorg.
•
In bezit van auto.
Verder beschikt u over de volgende vaardigheden:
•
Zelfstandigheid, besluitvaardigheid en tactische vaardigheden.
•
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
•
Goede sociale en didactische vaardigheden in individuele gesprekken en groepsgesprekken.
•
Vaardigheden in het omgaan met emoties van de stervende mens en diens familieleden,
vrijwilligers en zichzelf.
•
Enthousiasme, bereid eigen initiatief te tonen, motivatie, flexibiliteit, integriteit.
•
Respectvolle attitude.
Wij bieden
De salariëring is conform de CAO VVT. De arbeidsovereenkomst is voor 20-24 uur met inachtneming
van een proeftijd van een maand en een contract voor de periode van 1 jaar, waarna mogelijkheid
tot een vaste aanstelling.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Bollee of Sandy Boender, coördinatoren van
hospice de Waterlelie, telefoonnummer (0181) 698 889 of 06 20 36 60 74.
Uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u vóór 1 september 2019 sturen aan
Stichting Hospice VPR, p/a Groene Kruisstraat 2a/b, 3201 CA Spijkenisse of via
info@hospicedewaterlelie.nl o.v.v vacature coördinator.

