
De Stichting VPTZ Oss – Maasland is ontstaan 
na een fusie van hospice de Oase en Terminale 
Thuishulp Maasland medio juni 2014. Deze 
vrijwilligersorganisatie OASE Hospice en Zorg 
Thuis biedt  daar waar nodig of gewenst, pallia-
tieve zorg en ondersteuning in de thuissituatie 
of in het hospice, door geschoolde vrijwilligers. 
Het vastgestelde beleidsplan 2016 – 2020  
geeft de ambities weer, welke de organisatie 
de komende jaren, in samenwerking met haar 

partners, wil realiseren. Privacy, behoud van de eigen regie, gastvrijheid, respect en betrouwbaarheid 
zijn onze kernwaarden. 

Vanwege langdurige ziekte van één van de algemeen coordinatoren, zoekt de stichting 
z.s.m., ter vervanging een:  

ALGEMEEN COÖRDINATOR
Voor 18 uur per week

De algemeen coordinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuiteit en het realiseren 
van de palliatieve terminale zorg- en dienstverlening in de thuissituatie én in het hospice.

De hoofdbestanddelen van de functie zijn:
Organiseren en coordineren van de zorg en ondersteuning aan clienten en hun naasten
Organiseren, leidinggeven en coordineren van het vrijwilligerswerk
Onderhouden van externe contacten en PR activiteiten
Adviseert en overlegt met de directeur over alle aspecten van beleid 
Heeft aandacht voor de privacy van de client en zijn omgeving
Beschikbaar voor bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden en in het weekend.

Wij vragen iemand, die voldoet aan het volgende profiel:
- Ten minste HBO werk- en denkniveau
- Bij voorkeur een afgeronde opleiding in de zorg, maatschappelijke dienstverlening
 of sociaal pedagogische hulpverlening
- Leidinggevende ervaring én hij of zij beschikt over de nodige levenservaring
- affiniteit, kennis en ervaring met vrijwilligerswerk of mantelzorgondersteuning
 én terminale zorg
- goede sociale vaardigheden in de omgang met ongeneeslijk zieke clienten, familie,  
 vrijwilligers en collega’s
- tactvol, initiatiefrijk, inlevend, oordeelvrij, verbindend, doortastend en resultaatgericht
- een flexibele werkhouding, zowel qua werkzaamheden als werktijden.

Op de functie is de CAO VVT van toepassing.  Salariering FWG 50.
Aanstelling in principe voor de duur van één jaar. 

Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij dhr. J. Verbeek, directeur, tel: 06–41546859.
Uw brief met motivatie en CV kunt u vóór 18 september a.s. per mail verzenden aan: 
directeur@hospicedeoase.nl of sturen naar de Stichting VPTZ Oss – Maasland, t.a.v.  
dhr. J. Verbeek, Postbus 392, 5340 AJ Oss.
De gesprekken vinden plaats op: dinsdag 26 september 2017.


