VACATURE
Het Jacobshospice is een uniek kleinschalig hospice in Den Haag. We bieden palliatieve zorg aan 6
gastbewoners en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Op jaarbasis bieden we plek aan
ongeveer 80 gastbewoners. Ons doel is om mantelzorgers te ontzorgen, gastbewoners te verzorgen
en aansluiten bij hun levensfilosofie; net zoals thuis. We heten daarom ook wel een ‘bijna-thuis-huis’.
Alles wat van belang is proberen we te faciliteren. Achter de voordeur werken we samen met diverse
vrijwilligers (80), verpleegkundigen (9) en een coördinatie team (4).

Het Jacobshospice zoekt
een coördinator voor 28 uur
Je ben een stressbestendige duizendpoot en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden,
flexibiliteit, creativiteit, humor en openheid. Je functie bevat een diversiteit aan taken:












Uitvoering geven aan aanmeldingsprocedure en opnamebeleid
Organiseren en coördineren van zorg aan gastbewoners
Zorgdragen voor de juiste afstemming met professionele zorgverleners
Actief bijdragen aan de samenwerking tussen verpleging, vrijwilligers en coördinatie
Leiding geven aan vrijwilligers
Werving en selectie van vrijwilligers
Training, begeleiding en coaching van vrijwilligers; individueel evenals in groepsverband
Bewaken en bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van de inzet van vrijwilligers
Onderhouden van interne en externe contacten en PR waaronder sociale media
Medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het hospice
Vervanging van de algemeen coördinator bij ziekte, vakantie of afwezigheid

Wij vragen:
- HBO werk- en denk niveau en ervaring in de zorg, in een leidinggevende of coördinerende rol
- Affiniteit en ervaring in het werken met vrijwilligers
- Invoelend vermogen, professionele distantie
- Prioriteiten kunnen stellen
- Veranderende zorgsituaties kunnen inschatten
- Communicatief sterk
- Coachende stijl van leiding geven
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
- Flexibele werkhouding
- Bereidheid om buiten kantooruren mee te draaien in de bereikbaarheid voor vrijwilligers.
- Bij voorkeur woonachtig in of rondom Den Haag vanwege bereikbaarheidsdiensten.

Wij bieden
Een uitdagende veelzijdige functie in een leerzame en unieke werkomgeving.
In de basis werk je samen vanuit een kleinschalig coördinatieteam bestaande uit 4 collega’s.
Je werkt vaak zelfstandig en in nauwe samenwerking met alle disciplines binnen het hospice.
De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring conform de CAO VVT schaal 50.
Heb je interesse?
Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kunt u mailen aan
info@jacobshospice.nl
Voor meer informatie: zie www.jacobshospice.nl
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met
Mirjam Nobel
Algemeen coördinator
Koningin Emmakade 160, 2518 JL Den Haag
Telefoonnummer: 06-28356574
Sluitingsdatum is 19 maart 2020
Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 23 t/m 27 maart 2020

