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Hospice Dignitas is een 
‘thuis’ voor mensen in 
hun laatste levensfase 
en biedt een gastvrij 
verblijf voor iedereen, 
ongeacht culturele 
achtergrond, 
geaardheid, 
levensovertuiging of 
leeftijd. 
 
 
In een huiselijke, veilige 
en gastvrije omgeving, 
wordt voor zowel de 
ernstig zieke als diens 
naasten, lichamelijke,  
psychische, sociale en 
spirituele zorg geboden.  
 
 
Wij zijn een organisatie 
met ziel en zakelijkheid, 
waarbij jezelf zijn, sfeer 
en spirituele, mentale, 
sociale en fysieke  
ruimte, betrokkenheid 
en deskundigheid 
kernwaarden zijn 
 
 
Hospice Dignitas is  
in het bezit van  
het Keurmerk  
PREZO Hospice Zorg. 
 
 

 

Vacature 
 

verpleegkundige palliatieve zorg 
   

voor 20 – 24  uur per week (alle diensten) 
per zo spoedig mogelijk 

 
Functie-inhoud 
De verpleegkundige geeft uitvoering aan de planning en coördinatie van 
de palliatief terminale zorgverlening zoals afgesproken met de gast en/of 
naaste. De verpleegkundige beschikt over een methodische werkhouding 
en kan prioriteiten stellen.  Werkt in de zorgverlening samen met zowel 
vrijwilligers als met de verzorgenden van hospice Dignitas.   
 
Wij vragen 
Voor deze functie zoeken we een positief ingestelde collega, die 
zelfstandig en in teamverband kan werken binnen een professionele 
organisatie. Een flexibele werkhouding heeft en kan inspelen op snel 
wisselende zorgvragen van de gasten. Een plezierige persoonlijkheid die 
open, eerlijk en met vertrouwen in contact is met de gasten, naasten, 
medewerkers en vrijwilligers van het hospice. Een BIG geregistreerde 
verpleegkundige niveau 4/5.  
 
Wij bieden 
Een afwisselende functie in een betekenisvolle organisatie. Enthousiaste 
en betrokken vrijwilligers en collega’s, die hier met hart en ziel werken. 
Prima arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden.  
De cao VVT is van toepassing; de functie is ingedeeld in  FWG 45. 
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om 
deze te verlengen naar onbepaalde tijd bij goed functioneren. 
 
Informatie 
Wanneer je naast de hier genoemde informatie nog inhoudelijk vragen 
zou willen stellen, dan zijn Eric Ebbelaar, teamleider verpleegkundigen of 
Armèl  Klitsie-Jong, gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zorg  
daarvoor beschikbaar op telefoon nummer 0229 28 40 60. Uiteraard vind 
je ook meer informatie op www.hospicedignitas.nl 
 
Solliciteren 
Wil je in aanmerking komen voor deze prachtige functie dan nodigen wij 
jou van harte uit om te solliciteren. Wij zien jouw motivatiebrief met CV 
uiterlijk 19 mei 2019 tegemoet op info@hospicedignitas.nl 
 
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 27 mei 2019. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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