
 

 
 
 
 
 
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland is op zoek naar een betrokken en 
enthousiaste 
 
COÖRDINATOR PALLIATIEVE ZORG 
 
Wij zijn 

• Stichting VPTZ Zuidwest Friesland, de organisatie die vrijwillige palliatieve terminale zorg in het 
hospice De Kime en in de regio organiseert. 

• Bij ons werken 3 betaalde coördinatoren en ongeveer 100 vrijwilligers, die met hart en ziel 
zorgdragen voor goede vrijwillige palliatieve zorg in Zuidwest Friesland. 

 
We zoeken 

• Vanwege pensionering van een van de coördinatoren zijn wij op zoek naar een coördinator voor 
16 uur per week. 

• Je hebt bij voorkeur een zorgachtergrond op minimaal MBO-niveau en voelt je betrokken bij de 
doelgroep en de regio. 

• Je werk bestaat uit het samen met je twee collega’s organiseren en coördineren van de vrijwillige 
zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven, thuis en in het hospice. 

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hospice De Kime 

• Je hebt een flexibele houding, aandacht voor mensen en invoelingsvermogen. 

• Je kunt goed organiseren en coördineren, bent pragmatisch en hebt een probleemoplossende 
instelling. 

• Daarbij hou je overzicht en ben je stressbestendig, ook in soms emotionele situaties. 

• En bij de zorg anno nu horen ook de nodige administratieve taken en het schrijven van berichten 
en nieuwsbrieven. 

 
We bieden 

• Een uitdagende en flexibel in te vullen baan (16 uur per week) met veel vrijheid en 
zelfstandigheid.  

• Een salaris in FWG 45 conform de CAO VVT. 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Een warme en welkome werkomgeving. 
 
Heb je belangstelling? 

• Reageer dan door uiterlijk 6 september je motivatie en CV te sturen  aan VPTZ ZWF, t.a.v. 
bestuur, per email : info@vptz-zwf.nl   

• Voor informatie, zie www.vptz-zwf.nl 

• Ook kun je bellen met een van de coördinatoren (tijdens kantooruren bereikbaar op 0515 – 430 
604) of met onze voorzitter Klaus Boonstra, bereikbaar op 06 22183877.  
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