
 
 

 
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: 

Uitvaartverzorger m/v 
voor 24-32 uur per week 

  

Als uitvaartverzorger bij Dunweg neem je vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart de regie over 
alles wat er rondom een uitvaart moet gebeuren. Je verzorgt het afscheid op de dag van de uitvaart en stelt de  
(laatste) wensen van de overledene en nabestaanden hierbij centraal. In deze periode sta je voortdurend met 
de familie/nabestaanden hierover in contact. Tevens ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de 
contacten met diverse instanties zoals leveranciers, media, gemeentelijke overheden en parochies. Je toetst 
en bewaakt de gemaakte (financiële) afspraken en geeft leiding aan betrokken partijen zoals; chauffeurs, 
dragers en medewerkers uitvaartcentrum. Je ziet toe op de conditie van de overledene en voert, indien nodig, 
correcties uit aan de opbaring of verzorging. Je bent altijd op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening 
van Dunweg aan de klant verder te optimaliseren. Je gaat oplossingsgericht te werk en denkt daarbij in kansen 
en niet in problemen. 
 

Wat wij vragen: 

 Je hebt een afgeronde opleiding als uitvaartverzorger of je bent bereid deze te volgen. 

 Je hebt ruime ervaring (minimaal 2-3 jaar) als uitvaartverzorger. 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent empathisch, integer en discreet. 

 Je bent een organisatorisch talent, hebt goede computervaardigheden en je kunt improviseren. 

 Je bent flexibel en bent bereid om (in overleg) in de avond, weekenden en op feestdagen te werken. 

 Je bent representatief in je voorkomen. 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Je bent in bezit van rijbewijs B. 

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 vóór 1 oktober 2020 uw motivatiebrief met CV en een recente pasfoto naar vacature@dunweg.nl. Voor meer 
informatie  kunt u bellen met Ingrid Brunemann op 023-563 35 44. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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