
 

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk (VPTZ) zoekt een 

kandidaat voor de functie van: 

Coördinator VPTZ 

Voor 20 uur gemiddeld per week 

Functie-inhoud 

De VPTZ Land van Cuijk zet ca. 90 enthousiaste vrijwilligers in om te zorgen voor 

mensen in de laatste fase van hun leven, zowel in de thuissituatie als in hospice de 

Cocon te St. Anthonis. De zorg wordt geleverd in aanvulling op en in samenwerking met 

de mantelzorg en de professionele zorgverlening door huisartsen en thuiszorg. In 

teamverband met collega coördinatoren organiseer en coördineer je de inzet van 

vrijwilligers bij zorgvragers in de thuissituatie en bij gasten van hospice de Cocon. Je 

bent het aanspreekpunt voor zorgvragers en hun naasten. Je onderhoudt de contacten 

met huisartsen, thuiszorg en andere hulpverleners.  

 

Wij zoeken een kandidaat die 

• In het bezit is van een diploma HBO-verpleegkunde of een vergelijkbare 

opleiding;  

• Beschikt over kennis, ervaring en affiniteit met de terminale zorg; 

• Ervaring heeft in leidinggeven, motiveren en stimuleren van vrijwilligers; 

• Ervaring heeft met het (mede) verzorgen van scholingsactiviteiten voor de 

vrijwilligers;      

• Beschikt over goede sociale vaardigheden in het omgaan met mensen in de 

terminale fase van hun leven, familie, vrijwilligers en collega’s; 

• Creatief en flexibel kan inspelen op veranderingen; 

• Bereid is om buiten kantooruren telefonisch bereikbaar te zijn voor vrijwilligers;  

• In het bezit is van een geldig rijbewijs.  

Wij bieden 

• Een aantrekkelijke functie met een grote mate van zelfstandigheid; 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VVT; 

• Salaris volgens FWG-functiesalarisschaal 50; 

• Jaarcontract met optie tot omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde 

tijd.  

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren Marjolet Kamps of 

Miranda van den Broek. Zie ook www.vptzlandvancuijk.nl  

Telefoon: 0485-381927 

Solliciteren 

Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 12 oktober 2019 per mail richten aan: 

Bestuur Stichting VPTZ Land van Cuijk 

Breestraat 35 

5845AZ SINT ANTHONIS 

E-mail: info@vptzlandvancuijk.nl 
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