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Hospice Dignitas is een 
plek  voor mensen in hun 
laatste levensfase, die 
voelt als thuis.  
 
 
We geven alle ruimte om 
goed afscheid te nemen 
van het leven en van 
elkaar. We ondersteunen 
het proces op een manier 
die past bij onze gast.   
 
 
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 

Verzorgende IG 
voor vaste uren en/of voor flexibele inzet  

(alle diensten) 
per zo spoedig mogelijk 

 

Functie-inhoud 
Je geeft uitvoering aan de palliatief terminale zorgverlening zoals 
afgesproken is met onze gast en/of naaste. Je werkt in de 
zorgverlening samen met zowel de verpleegkundige als met de 
vrijwilligers van hospice Dignitas. Je bent samen met jouw collega 
verzorgenden verantwoordelijk voor het beheer en de administratie 
van gast gebonden verpleeg- en verzorgingsartikelen. 
 
Wij vragen 
Je bent een positief ingestelde collega, die zelfstandig en in 
teamverband kan werken binnen een professionele organisatie. Je 
hebt een flexibele werkhouding en je kan inspelen op snel wisselende 
zorgvragen. Met jouw  plezierige persoonlijkheid ben je open, eerlijk 
en met vertrouwen in contact met onze gasten, naasten, medewerkers 
en vrijwilligers. Je hebt een diploma verzorgende IG niveau 3 of 
vergelijkbaar niveau en hebt al enige jaren werkervaring opgedaan in 
de zorg.  
 
Wij bieden 
Een afwisselende functie in een betekenisvolle organisatie.  
Enthousiaste en betrokken vrijwilligers en collega’s, die met hart en ziel 
samenwerken. Goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden.  
De cao VVT is van toepassing; de functie is ingedeeld in  FWG 35.  
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie 
om deze te verlengen naar onbepaalde tijd bij goed functioneren. 
 
Informatie 
Heb je vragen? Bel gerust naar Armèl  Klitsie-Jong, coördinator 
hospicezorg/leidinggevende of Ingeborg Immen, coördinator 
hospicezorg/beleidsadviseur op telefoonnummer: 0229 282074.  
Je vindt ook meer informatie op www.hospicedignitas.nl 
 
Solliciteren 
Wil je in aanmerking komen voor deze inspirerende functie dan nodigen 
wij je van harte uit om te solliciteren. Wij zien jouw motivatiebrief met 
CV uiterlijk op 6 februari tegemoet op info@hospicedignitas.nl 
 
De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 9 februari 2022.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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