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
Uren in overleg
In deze functie ben jij inzetbaar als onderdeel van ons Zorgteam, maar je staat ook open
voor eventuele andere werkzaamheden in ons prachtige uitvaartcentrum. Ervaring in de
uitvaartzorg is een pré. Door het 24/7 karakter van de uitvaartbranche is deze functie geen
9 tot 5 baan. Je beschikt daardoor over een grote mate van flexibiliteit en
aanpassingsvermogen, aangezien de uitvaartzorg ook doorgaat in de weekenden en op
feestdagen.
Werkzaamheden:
In ons Zorgteam werk je volgens een vooraf vastgesteld rooster waarin je niet alleen
overdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen ingedeeld wordt.
Samen met een collega 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. Het verzorgen van overledenen
bestaat uit het aankleden, kappen, eventueel aanbrengen van make-up en verder alles wat
noodzakelijk is om de overledene zo respectvol mogelijk te behandelen. Jij bent vaak het
eerste gezicht dat de nabestaanden zien na een melding van overlijden en jij bent degene
die ze geruststelt en de zorg uit handen neemt. Hierdoor kom je in emotionele situaties
terecht en is het van groot belang dat je mentaal sterk in je schoenen staat. Fysiek kracht is
echter ook van belang, aangezien je de overledene na het verzorgen in een uitvaartkist legt
en naar de rouwauto brengt. Het kan ook zijn dat de overledene thuis verzorgt dient te
worden. Dit doe je soms zonder, maar ook regelmatig in het bijzijn van de familie.
Als Algemeen Medewerker Uitvaartzorg werk je in verschillende omstandigheden en kom
je in aanraking met diverse culturele achtergronden. Het werk kan zowel emotioneel als
fysiek zwaar zijn. Verder verwachten wij van jou dat je:
• fysiek en mentaal zeer sterk bent.
• over een groot inlevingsvermogen beschikt.
• zeer flexibel bent ingesteld.
• beschikt over een representatief voorkomen.
• goede sociale vaardigheden bezit.
• in het bezit bent van een rijbewijs en eigen vervoer. (beide zijn een harde eis)
• woont in de Haarlemmermeer (binnen een straal van 15 km van Hoofddorp).

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.

