
HET WERK VAN DE COÖRDINATOREN
De coördinatoren hebben de dagelijkse leiding 
over Hospice Sravana. Belangrijk deel van 
hun werk is de specifieke begeleiding van de 
vrijwilligers en het bewaken van de kwaliteit 
van de zorg die het hospice verleent. Ze zijn de 
contactpersonen voor de gasten, hun familie 
en de zorgverleners zoals (huis)artsen en 
verpleegkundigen. 
De coördinatoren geven informatie over het 
verblijf in het hospice en bepalen tijdens een 
huisbezoek vooraf of hospice Sravana de 
juiste zorg kan bieden aan potentiële gasten. 
Ook buiten ‘kantoortijden’ is de coördinator – 
indien nodig – beschikbaar voor advies.

V A C A T U R E

COÖRDINATOR HOSPICE 
SRAVANA TE DOETINCHEM 
MET DOORGROEIMOGELIJKHEID NAAR ALGEMEEN COÖRDINATOR

FUNCTIE-EISEN
De nieuwe coördinator heeft:
•  Een relevante verpleegkundige zorgachtergrond en affiniteit 

met palliatieve terminale zorg
•  Ervaring met het samenwerken met vrijwilligers
•  Ervaring met verantwoordelijkheid en bedrijfsvoering van 

een zorgorganisatie
•  Een professionele stijl van leidinggeven met aandacht voor 

menselijke aspecten
•  Logistieke capaciteiten en ervaring in het samenwerken met 

anderen in de zorg
•  De kwaliteit om integer om te gaan met persoonlijke en 

vertrouwelijke gegevens
•  Hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn
•  HBO+ werk- en denkniveau en goede conceptuele en 

analytische kwaliteiten

HET BESTUUR VAN STICHTING SRAVANA IN DOETINCHEM IS, VANWEGE HET VERTREK VAN ÉÉN 
VAN DE DRIE COÖRDINATOREN, OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN COÖRDINATOR (M/V).

HOSPICE SRAVANA
Stichting Sravana omvat een hospice en thuisondersteuning. Palliatieve terminale zorg is onze kerntaak. We bieden mensen 
in hun laatste levensfase zorg in een warme huiselijke omgeving. Naast de professionele zorgverleners (huisartsen, 
verpleegkundigen) zijn het de vrijwilligers die samen met de naasten de gasten verzorgen. De Stichting Sravana is er voor 
inwoners van Doetinchem en haar regio. Er werken ongeveer 60 vrijwilligers in het hospice en bij ondersteuning in de 
thuissituatie. De dagelijkse leiding berust bij drie coördinatoren.

INDIENSTTREDING, INSCHALING EN PROCEDURE 
We zoeken een kandidaat die op korte termijn kan beginnen. 
Het aantal uren bepalen we in samenspraak met jou. In 
beginsel gaat het om een functie met een tijdelijk contract met 
doorgroeimogelijkheid naar contract voor onbepaalde tijd. De 
eerste fase begin je als coördinator; doorgroei naar algemeen 
coördinator is mogelijk. Inschaling gebeurt op basis van de 
CAO Zorg en in overleg naar rato, opleiding en ervaring. 

Wanneer je denkt: “Dit is iets voor mij!’ stuur dan uiterlijk voor 
15 oktober een motivatiebrief met CV naar bestuur@sravana.
info. We nodigen je uit voor een gesprek indien je profiel klopt 
met onze eisen. 
Voor informatie, zie: https://www.sravana.info. 
Voor vragen: 0314-368990 of info@sravana.info


