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:

Algemeen Medewerker Uitvaartzorg m/v
op oproepbasis
In deze combifunctie op oproepbasis ben jij inzetbaar als onderdeel van ons Zorgteam en tevens als Hospitality
Medewerker. In ons Zorgteam werk je volgens een vooraf vastgesteld rooster en zorg je ervoor dat elke overledene
met de grootst mogelijke zorg, aandacht en respect wordt omringd. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
het overbrengen, verzorgen en opbaren van overledenen. Als Medewerker Hospitality assisteer je de uitvaartleider
bij een uitvaart, ontvang en begeleid je families bij een condoleance/rouwbezoek en doe je aangiftes van overlijden.
De werkzaamheden worden 7 dagen per week uitgevoerd (inclusief feestdagen). De functie is zowel voor dag-,
avond- en nachtdiensten.
Dit alles onder verschillende omstandigheden en met diverse culturele achtergronden. Het werk kan zowel
emotioneel als fysiek zwaar zijn. Als Algemeen Medewerker bij Dunweg:
 ben je fysiek en mentaal sterk
 heb je een groot inlevingsvermogen
 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 in de Haarlemmermeer (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 uw motivatiebrief met CV en een recente pasfoto naar vacature@dunweg.nl. Voor meer informatie kunt u
bellen met Ingrid Brunemann, HR Adviseur op 023-563 35 44.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

