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Vacante betrekking 
 
De Dienst Gezondheidspastoraal Vicariaat Brussel /  

Le service Pastorale de la Santé Vicariat Bruxelles 
 
Heeft een openstaande betrekking: 

 
Pastoraal werk(st)er / Spiritueel begeleider (Fr./Nl. – m/v) – deeltijdse tewerkstelling in 
de ziekenhuissector. 

 
Functie: 
Samen met de andere leden van de pastorale dienst, van de katholieke aalmoezeniersdienst: 

 staat u in voor de individuele begeleiding van patiënten, hun familie en/of naastbestaanden – 
in eerbied voor eenieders overtuiging en in samenwerking met de bedienaars van andere 
levensbeschouwingen; 

 verzorgt u de gemeenschappelijke begeleiding doorheen sacramenten, liturgische vieringen, 
rituelen…; 

 werkt u zo geïntegreerd mogelijk; 

 levert u een bijdrage aan de opbouw van een humaan ziekenhuis; 

 participeert u aan vormingsinitiatieven; 

 vervult u een aantal administratieve taken. 
 

 Profiel: 

 U getuigt van een levensechte spiritualiteit en geloofsbeleving evenals een authentieke 
kerkbetrokkenheid. 

 U genoot een master godsdienstwetenschappen, theologie of equivalent niveau en bezit een 
pastoraal-theologische vaardigheid. 

 U beschikt over kennis van andere culturen en godsdiensten. 

 U staat open voor de diversiteit van de grootstad Brussel. 

 U bezit elementaire kennis van de medische realiteit en haar terminologie, de 
verwerkingsprocessen van ziekte en lijden en de organisatie van een ziekenhuis. U wordt bewogen 
door de zieke (en bejaarde) medemens en zijn omwereld. 

 U kunt steunen op de nodige psychische, fysische en spirituele draagkracht m.b.t. de 
taakuitoefening. 

 U werkt graag in team en neemt initiatief. 

 U wilt zich verbinden tot supervisie (als leerproces) in de startperiode en staat open voor 
navorming en bijscholing. 

 
Voor meer info:  
Contacteer de dienst Gezondheidspastoraal/Pastorale de la Santé Brussel: Walter Van Goubergen of 
Nicolas Dumont – 02/533.29.51 
 
Interesse?  
Stuur uw kandidatuur met motivatiebrief en gedetailleerd CV voor 25/05/2020 naar  
hosppastbru@skynet.be 
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