
 

Op 1 februari 2021 opent hospice Elim haar deuren. Het hospice, met vier 
gastenkamers, ligt aan de rand van Moerkapelle, Aan de rand van het groene hart. 
Het hospice is op initiatief van de Moerkapelse kerken ontstaan, met als doel vanuit 
naastenliefde ondersteuning te bieden aan onze medemens in hun laatste 
levensfase. Circa 60 vrijwilligers bieden ondersteuning aan de bewoners. Zij worden 
aangestuurd door twee vaste coördinatoren. Voor de verpleegkundige zorg wordt 
samengewerkt met verpleegkundigen van de thuiszorg.  

 

Wij zijn per D.V. 1 februari 2021 op zoek naar: 

Bereikbaarheidsdienst Coördinatoren 
 

Hoe ziet de functie eruit? 

Als bereikbaarheidsdienst coördinator verzorg je buiten kantoortijden (de avonden en 
weekenden) de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Je bent 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers, naasten, wijkverpleegkundigen en artsen en 
draagt het beleid van de organisatie uit. Ook nieuwe aanmeldingen komen bij jou 
binnen. Vrijwilligers kunnen jou benaderen wanneer zij advies nodig hebben, bij 
ziekte/afmelding, bij calamiteiten en bij overlijden van een bewoner. Indien nodig ga 
jij naar het hospice (bij overlijden altijd) om de zorgverlening van vrijwilligers en 
professionele zorgverleners te coördineren en bewoners en naasten te ondersteunen. 

Wij vragen: 

- Een verpleegkundige achtergrond of andere zeer relevante werkervaring voor 
de functie 

- Affiniteit met palliatieve zorg  
- Ambitie en/of ervaring om vrijwilligers te coachen 
- Je bezit een rijbewijs en eigen vervoer, zodat je indien nodig binnen 30 

minuten in het hospice aanwezig kunt zijn  
- Je hebt een protestants christelijke levensovertuiging en bent meelevend 

verbonden aan een kerk 

Jouw beschikbaarheid: 

- Je bent 1 weekend per maand beschikbaar (zaterdag en zondag) van 7.00 tot 
23.00 uur 

- Je bent 1 avond per week beschikbaar (maandag t/m vrijdag) van 17.00 tot 
23.00 uur 

 



  

   

Jouw kwaliteiten: 

- Je hebt een warme persoonlijkheid 
- Je kunt zelfstandig werken 
- Je kunt mensen motiveren en coachen 
- Je kunt organiseren en coördineren 
- Je bent flexibel en stressbestendig 
- Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden  

Wat bieden wij jou? 

- Een afwisselende functie voor 10-20 uur per maand.  
- Een jaarcontract waarbij het de intentie van de werkgever is om, bij gebleken 

goed functioneren van de werknemer, deze arbeidsovereenkomst na afloop 
van de duur voort te zetten voor onbepaalde tijd. 

- Inschaling volgens de CAO VVT, waarbij de gewerkte uren worden vergoed en 
een percentage van de uren waarop je telefonisch bereikbaar bent.  

- De mogelijkheid tot het volgen van cursus die relevant is voor de functie. 

 

Heb je interesse gekregen? 

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Nathalie Matze, coördinator 
Stichting Hospice Elim via e-mail n.matze@hospice-elim.nl 

Denk je dat jij de geschikte persoon bent voor de functie van coördinator? Stuur dan 
je motivatie en CV naar bovenstaand e-mail adres.  
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