Nieuws

Nuenen: Vacature uitvaartverzorger
21-11-2018
Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is
Van der Stappen uitvaartverzorging biedt houvast in de moeilijke dagen na een overlijden.
Wij bieden daarbij een luisterend oor en op basis van de wensen denken we mee om zo een passend, persoonlijk
afscheid te verzorgen. Open minded en creatief zorgen we voor een unieke uitvaart.
Van der Stappen staat voor:
• Lokale betrokkenheid met 90 jaar gedegen ervaring.
• Ondersteuning door een klein, toegewijd team met de uitvaartverzorger als het persoonlijk aanspreekpunt;
Excellente dienstverlening met een passende invulling voor iedere wens.
• De volledige uitvaart verzorgen wij in eigen beheer, onafhankelijk van derden.
Vanwege toenemende vraag naar onze dienstverlening zijn wij op zoek naar een:
UITVAARTVERZORGER voor 15 t/m 24 uur per week voor de regio Nuenen
Vanaf het moment van overlijden van hun dierbare tot en met de dag van de uitvaart bent u voor de
nabestaanden beschikbaar om ze bij te staan. U adviseert, informeert en begeleidt nabestaanden optimaal
opdat zij afscheid van hun dierbare kunnen nemen zoals dat gewenst is.
Nabestaanden kunnen rekenen op uw betrokkenheid en klantgerichtheid. Daarnaast regelt u de formaliteiten
met de desbetreffende instanties, verzorgt u samen met onze vormgevers het drukwerk en controleert u
aangeleverde teksten.
Vereisten:
• Woonachtig in Nuenen (incl. Gerwen of Nederwetten);
• Hbo werk- en denkniveau en minimaal in het bezit van een afgeronde mbo opleiding;
• Zeer flexibel inzetbaar, telefonisch bereikbaar en ook bereidheid om ’s avonds en in het weekend te werken;
• Meerdere jaren werkervaring in een dienstverlenende branche is een must. Ervaring in de uitvaartbranche is
een pré;
• Inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
• Representatief en beschikken over goede omgangsvormen;
• Klant- en kwaliteitsgericht kunnen denken en handelen;

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

• Incasseringsvermogen en stressbestendigheid;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
(bovengemiddelde kennis van Nederlandse spelling en grammatica);
• Organisatorisch en planmatig inzicht;
• Kennis van en handigheid in het werken met MS Office en andere software applicaties.
Wij bieden u:
• 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 5B.
Om te solliciteren verwijzen wij u graag naar onze website www.vdstappen.nl. Onder het kopje “Over Van der
Stappen uitvaartverzorging” vindt u de vacature bij: “Werken bij Van der Stappen uitvaartverzorging”.
Voor meer informatie over deze functie kunt u op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag contact
opnemen met Sanne Phaf, tel.nr. 040-2895654.
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