
 

 

 

 

Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw 
Koning Leopold III-laan 4, 8200 Brugge 

 
 

Wij zijn een woonzorgcentrum in volle ontwikkeling. Dagelijks staat een team van meer dan 90 
gemotiveerde medewerkers klaar om de bewoners een nieuwe thuis aan te bieden in een 
warmmenselijke omkadering. 
We hebben een openstaande vacature voor een enthousiaste medewerker in een halftijdse 
betrekking in het kader van een vervangingscontract 
 

Pastoraal werker 
 
Verwachte tewerkstelling : van 16 april 2018 – 30 november 2018 
 
Uw functie : 

o U verzorgt vanuit een christelijke inspiratie een pastoraal, zingevend en liturgisch 
aanbod voor onze bewoners of verwijst hen door naar een begeleider in hun 
geloofs- of levensovertuiging. 

o U werkt nauw samen met een team van collega’s die instaan voor zinvolle 
dagbesteding en staat samen met hen in voor de psychosociale en existentiële 
ondersteuning van onze bewoners vanuit uw pastorale bewogenheid.  

o U werkt samen met, ondersteunt en begeleidt een groep vrijwilligers die samen 
met de collega’s deze doelstellingen handen en voeten geven. 

o U maakt deel uit van de werkgroep palliatieve zorg en staat samen met de 
collega’s in voor een goeie palliatieve begeleiding bij bewoners in hun laatste 
levensfase. 

o U werkt telkens weer vanuit een open houding naar alle bewoners toe en geeft 
zelfstandig en interdisciplinair de pastorale zorg vorm. 

Uw profiel : 
o U bent in staat uw evangelische bewogenheid te vertalen in woord en daad, 

aangepast aan de bewoner waarmee u in contact komt. 
o U heeft een diploma van professionele bachelor in de godsdienstwetenschappen 

of heeft de Theologische Academie gevolgd. 
o U heeft uitgesproken communicatieve vaardigheden. 
o U bent gemotiveerd om dementievriendelijk aan de slag te gaan.   

Wij bieden:. 
o Een dynamische werkomgeving met toffe collega’s. 
o Een verloning op bachelor-niveau. 
o Veel fijne contacten met bewoners en hun verwanten 

 
We vragen uw sollicitatie, zo vlug mogelijk, te richten naar : Paul Braem, directeur, Koning 
Leopold III-laan 4, 8200 Brugge. 
 
Contact: 050/40.77.00 of paul.braem@reginacoeli.be 
Meer info: zie ook www.reginacoeli.be 
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