
 
 

 
Wij zijn een gerenommeerde uitvaartonderneming met meerdere vestigingsplaatsen (o.a. Hoofddorp, Lisse, 
Nieuwkoop en Amsterdam). Als maatschappelijk betrokken organisatie, met een team van bevlogen en 
gecertificeerde medewerkers, maakt Dunweg een goed en waardig afscheid voor iedereen mogelijk. Daarbij 
houden wij rekening met de wensen van de overledenen en nabestaanden, ongeacht iemands achtergrond. 
Kortom een onafhankelijk familiebedrijf met een uitstekende reputatie, die gebaseerd is op professionaliteit 
en persoonlijke begeleiding. 
 

Wij zijn op zoek naar een: 

Rouwwagen Chauffeur 
 
Deze vacature betreft een oproepfunctie, waarbij je zelf je beschikbaarheid op kunt geven. De werkzaamheden 
kunnen op 7 dagen per week worden ingedeeld. 
 
Als Rouwwagen chauffeur zorg je voor het overbrengen van overledenen naar een uitvaartcentrum, crematorium of 
begraafplaats. Dit doe je met de grootst mogelijke zorg en met respect naar alle betrokkenen. Je beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden met daarnaast correcte omgangsvormen. Je bent  dienstverlenend naar 
opdrachtgevers en families en discretie in je werk vind je vanzelfsprekend. Tevens beschik je over een 
bovengemiddelde rijvaardigheid en ga je uitermate voorzichtig en zorgvuldig om met de rouwwagens waarin je rijdt.  
 
Dit alles onder verschillende omstandigheden en met diverse culturele achtergronden. Het werk kan zowel 
emotioneel als fysiek zwaar zijn. Als Rouwwagen Chauffeur bij Dunweg: 

 ben je zeer flexibel ingesteld 

 heb je geen 9-5 mentaliteit 

 beschik je over een representatief voorkomen 

 heb je goede sociale vaardigheden 

 ben je in het bezit van een rijbewijs (verplicht) 

 ben je woonachtig binnen een straal van 15 km van Hoofddorp 

 voldoe je aan de kernwaardes van Dunweg Uitvaartzorg 
 

Herken je jezelf in deze omschrijving en wil je deel uitmaken van een team dat met passie hun vak uitoefent, dan 
zien we je reactie graag tegemoet.  
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Uitvaartbranche. 
 
Interesse in deze functie? 
Mail je motivatiebrief met CV en een recente pasfoto naar vacature@dunweg.nl. Voor meer informatie  kun je 
bellen met Ingrid Brunemann, HR Adviseur, op 023-563 35 44. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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