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De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op 
mensenmaat en deel uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer 
dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

 
Momenteel is er een vacature voor een: 
 
   PASTORAAL  MEDEWERKER  (m/v) 
   Deeltijds – onbepaalde duur 
 
 
Functieomschrijving:  
 
*u staat in voor een kwaliteitsvolle pastorale zorgverlening aan patiënten en hun familie. U werkt 
hiervoor nauw samen met de collega’s en andere zorgverleners van het ziekenhuis. 
*u bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, meewerken en voorgaan van liturgische activiteiten. 
*u biedt ondersteuning aan verpleegkundigen en andere zorgverleners in de eigen aanpak van 
zinvragen en/of spirituele noden. 
*u werkt mee aan de uitbouw van de christelijke identiteit van ons ziekenhuis 
*u werkt mee aan de uitbouw van de palliatieve zorg binnen het ziekenhuis 
 
 
Functieprofiel 
 
*u bent in het bezit van een bachelor of master in de theologie en religiewetenschappen  of een 
bachelor studiegebied gezondheidszorg/sociaal-agogisch werk aangevuld met een opleiding pastoraal 
werk in de zorg of bereid deze te volgen  
*u kunt zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid maar u bent evengoed een teamspeler en 
houdt hierbij rekening met de verschillende betrokken partijen 
*u hebt een sterk inlevingsvermogen en hanteert een respectvolle, patiëntgerichte basishouding 
*u staat in de rooms-katholieke geloofstraditie met openheid op andere godsdiensten en 
levensbeschouwingen  
 
 
 
Aanbod 
 
*een contract van onbepaalde duur met een tewerkstellingspercentage van 19/38 
*indiensttreding vanaf september 19 

*verloning volgens IFIC-barema 

*gratis hospitalisatieverzekering 

*maaltijden aan personeelstarief 

 

 

Interesse 

  

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Mr Bernard Ceriez, algemeen directeur via mail 
bernard.ceriez@sjki.be 
Solliciteren met motivatiebrief en CV per email aan bernard.ceriez@sjki.be,  per post op het adres 
Ommegangstraat 7, 8870 Izegem, gericht aan Mr Bernard Ceriez, algemeen directeur, tegen 
7/06/2019.  
Wij garanderen volledige discretie. 
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