
 Medewerker 

zinzorg & pastoraal 
(m/v/x) 
 

 
 
 

Ziekenhuis Waregem is een dynamisch en regionaal ziekenhuis dat actief op zoek is naar een gepassioneerde en patiëntvriendelijke 

medewerker zinzorg en pastoraal.  

 

JOUW PASSIE 

• Je staat in voor een kwaliteitsvolle pastorale zorgverlening aan patiënten en familie, persoonlijk en in groep, in samenwerking met andere 

zorgverleners 

• Je maakt deel uit van het Palliatief Support Team 

• Je begeleidt patiënten en familie vanuit je eigen invalshoek met bijzondere aandacht voor existentiële thema’s,  zin- en geloofsvragen 

• Je ondersteunt en gaat voor in rituelen, liturgie en/of bezinningsmomenten 

• Je hebt aandacht voor de vorming en ondersteuning van personeelsleden op vlak van zingeving, ethiek en geloof  

• Je werkt mee aan een hedendaagse vormgeving van de christelijke identiteit van het ziekenhuis 

 

JOUW TALENT 

• Je beschikt over een master in de Theologie en Religiewetenschappen, bij voorkeur met specialisatie van de master-na-masteropleiding 

praktische theologie met academische pastoraatsopleiding. Je kan ook in aanmerking komen als je pastorale competenties en 

theologische basiskennis kan aantonen en bereid bent een (op maat aangepaste) aanvullende opleiding te volgen. Relevante ervaring is 

een pluspunt. 

• Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid maar je bent evengoed een teamspeler en houdt rekening met de verschillende 

betrokken partijen. 

• Je beschikt over een empathische houding, maar kan ook grenzen bewaken 

• Je kan op een gepaste wijze omgaan met onmacht, pijn en verdriet.  

• Je bent bereid tot bijscholing en reflectie op de pastorale praktijk 

• Je draagt de kernwaarden van het ziekenhuis hoog in het vaandel (persoonlijk, verantwoordelijk, deskundig, samen) waarbij passie, 

innovatie en ondernemend gedrag voorop staan. 

 

ONS AANBOD & TROEVEN 

• Contract onbepaalde duur  

• Een aantrekkelijk loon volgens de IFIC-barema’s waarbij we rekening houden met je relevante anciënniteit, aangevuld met: 

o Maaltijdcheques (5€) 

o Hospitalisatieverzekering (ook mogelijk voor de gezinsleden) 

o Bedrijfsrestaurant met maaltijden aan personeelstarief 

o Tussenkomst vervoerskosten (gratis openbaar vervoer, fietsvergoeding van 0,25€/km, kmvergoeding voor wagens, mogelijkheid 

tot fietslease,….) + gratis parking 

o Toegang tot de ‘Benefits at Work’-personeelskortingen 

• Een introductie/ontwikkelingstraject met ondersteuning door de vormings- en begeleidingscoördinator, je leidinggevende, je meter/peter 

en collega’s. Alsook bieden wij de mogelijkheid om je verder bij te scholen om je talenten verder te ontwikkelen 

• Een team #samenfit om het algemeen welbevinden van alle medewerkers te bevorderen, in het kader hiervan worden heel wat leuke 

(sport)activiteiten georganiseerd. Daarnaast organiseren we ook jaarlijks een nieuwjaarsfeest.  

 

CONTACT   

Gelieve uw kandidatuurstelling vóór 30/04/2023 in te dienen bij voorkeur via onze website www.werkenbijolvw.be rubriek ‘vacatures’ of uw 

kandidatuurstelling te richten ter attentie van volgende contactpersoon: Mevr. Charlotte Goessaert, Medewerker HR 

Informatie over de concrete invulling kan bekomen worden bij Dhr. Noël Cierkens, algemeen directeur, noel.cierkens@ziekenhuiswaregem.be 

Vac23376 – medewerker zinzorg & pastoraal (intern/extern) – ID1206021 

 

http://www.werkenbijolvw.be/

