
 
 

CCV vzw in het bisdom Gent  

werft aan 

een educatief medewerker (M/V) 
 

hoofdopdracht in de zorgpastoraal (75%), deelopdracht in de parochiepastoraal (25%) 

 
Opdracht 
 

Voor het gedeelte zorgpastoraal:  
- Je ondersteunt de pastoraal in de gezondheidszorg (algemene ziekenhuizen, 

geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg) en de welzijnsvoorzieningen (zorg 

voor mensen met een beperking en bijzondere jeugdzorg);  
- Je ontwikkelt vormingsinitiatieven ter ondersteuning van de christelijke identiteit, 

de pastorale werking en de ethiek in de zorgvoorzieningen; 

- Je ondersteunt professionals en vrijwilligers in het zorgpastoraat, zowel 
individueel als via werkbezoeken en intervisiebijeenkomsten; 

- Je volgt het vormingstraject op van pastorale werkers en pastorale animatoren; 
Voor het gedeelte parochiepastoraal:  
- je staat in de voor begeleiding en ondersteuning van de vrijgestelden en 

vrijwilligers in één van de tien dekenaten van het bisdom Gent; 
- je werkt mee aan het uitdenken, voorbereiden, organiseren en regelmatig ook 

geven van vorming voor een breed publiek. Deze vormingsinitiatieven zijn 

geïnspireerd door of betreffen uitdrukkelijk het christelijk geloof; 
Algemeen:  
- je werkt mee aan de ontwikkeling van de visie en de expertise van het CCV-

team; 
- je werkt in teamverband en in nauw overleg met collega’s en andere 

betrokkenen. 

 
Profiel 

- Je hebt een master godsdienstwetenschappen, theologie of een andere mens- of 

sociaalwetenschappelijke richting (met aanvullende theologie-opleiding); 
- je bent katholiek en actief Kerk-betrokken; 
- je hebt ervaring in zowel zorg- als parochiepastoraat. 

 
Vaardigheden en vereisten 

- Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin; 

- je spreekt vlot voor een groep en hebt een vlotte pen; 
- je kan zelfstandig werken; 
- je kan je integreren in een team en in teamverband werken; 

- je kan werken met MS Office (Word, Excel, Powerpoint, … ) en met de sociale 
media (Facebook, Twitter, …); 

- je bent bereid tot bijscholing en staat open voor coaching en begeleiding; 

- je bent flexibel: avond- en weekendwerk schrikken je niet af; 
- je beschikt over een rijbewijs B en over een wagen. 

 

Aanbod 
- Voltijds contract voor onbepaalde duur; detachering vanuit het Onderwijs is ook 

mogelijk; 

- aantrekkelijk salarispakket op jouw studie- en professioneel ervaringsniveau met 
extralegale voordelen (dertiende maand, groepsverzekering, …); 

- een gunstige arbeidstijd- en recuperatieregeling; 



- een dynamische en professionele werkomgeving met ruime kansen tot 

ontplooiing. 
 
Werkplek 

Nederpolder 24, 9000 Gent 
 
Meer info 

Jan Christiaens, coördinator CCV in het bisdom Gent, telefoon 09 235 78 73 of via e-
mail: jan.christiaens@ccv.be 
 

Hoe solliciteren? 
Stuur je motivatiebrief en je CV vóór 30 mei 2020 naar:  

CCV vzw, t.a.v. E.H. Joris Polfliet, Nederpolder 24, 9000 Gent. 
e-mail: joris.polfliet@bisdomgent.be 
De selectiegesprekken worden gepland in de tweede helft van juni. 
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