Nieuws

Oosterhout: Vacature Algemeen medewerker
21-11-2018
Uw houvast bij afscheid
Bruijns Uitvaartverzorging kan nabestaanden als geen ander houvast bieden in de moeilijke dagen na een
overlijden. Wij nemen graag alle zorg uit handen zodat nabestaanden tijd hebben voor hun emoties en voor het
invullen van een persoonlijke afscheidsceremonie. We bieden daarbij een luisterend oor, denken mee en
begeleiden in het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid.
Bruijns uitvaartverzorging staat voor lokale betrokkenheid en is bekend met lokale crematoria en
begraafplaatsen. Wij bieden ondersteuning door een klein, hecht team met de uitvaartverzorger als het
persoonlijk aanspreekpunt. Nabestaanden kunnen erop vertrouwen dat wij alles verzorgen met de grootst
mogelijke zorg en respect. Wij kiezen voor excellente dienstverlening met een passende invulling voor iedere
wens. Als één van de weinige uitvaartorganisaties kunnen wij de totale uitvaart in eigen beheer verzorgen met
onze eigen medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
ALGEMEEN MEDEWERKER voor 15 uur per week
Als algemeen medewerker uitvaartcentra ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
ontvangstprocedure, identiteitscontrole en verpleegkundige verzorging van overledenen. Je kleedt de
overledenen en zorgt voor opbaren aan de hand van aangeleverde opdrachten en volgens vastgestelde normen.
Daarnaast verleen je assistentie bij het vertrek van de overledenen en zorgt voor ontvangst, administratie en
distributie van bloemstukken. Je verzorgt rouwbezoeken. Lichte administratieve taken behoren eveneens tot de
werkzaamheden. Naast de werkzaamheden in de uitvaartcentra word je ook ingezet voor het verzorgen van
thuisopbaringen en het overbrengen van overledenen.
Vereisten:
• Maximaal 15/20 minuten reistijd van uw woonadres naar Bruijns uitvaartverzorging in Oosterhout;
• flexibel inzetbaar en bereid om ‘s nachts en in het weekend te werken;
• ervaring in de verzorgende sector;
• een klant- en servicegerichte instelling;
• in bezit van rijbewijs;
• representatief en een zelfbewuste uitstraling;
• affiniteit met uitvaartverzorging;
• incasseringsvermogen en stressbestendigheid;
• accuraat reageren bij probleemsituaties;
• positieve screening/VOG/betrouwbaarheidsonderzoek justitie;

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl

• inlevingsvermogen, betrouwbaarheid en goede omgangsvormen.
Wij bieden je:
• een zelfstandige en afwisselende baan;
• ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief;
• gedegen interne opleiding en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• salariëring volgens de CAO uitvaartbranche in schaal 3B.
Om te solliciteren kunt u uw sollicitatie voorzien van uw CV, motivatiebrief en foto versturen aan:
Vacatures@bruijns-uitvaart.nl, t.a.v. Mw. S. Phaf. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met Mw. S. Phaf, Manager P&O, op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag via tel.nr.
040-2895654.
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