Crematorium Dieren speelt een belangrijke rol in het leven van nabestaanden in de regio. Het
gedenkpark is prachtig en wordt getypeerd door de rust van de Veluwe. Er wordt voortdurend
gewerkt om de dienstverlening en de kwaliteit nog verder uit te breiden.
Wij zijn op zoek naar een:
Algemeen medewerker
gemiddeld 24 uur per week verdeeld over 5 dagen
Werkzaamheden
Wij werken van maandag tot en met zondag in ‘wisseldiensten’, waarbij je afwisselend de volgende
werkzaamheden hebt:
• ontvangst van nabestaanden;
• voorbereiden en begeleiden van crematieplechtigheden en rouwbezoeken;
• advies geven aan nabestaanden over beeldpresentaties en de muzikale invulling;
• het bedienen van audiovisuele apparatuur zowel in de aula als in de muziekstudio;
• administratieve werkzaamheden;
• werkzaamheden in de crematieruimte;
• adviseren van nabestaanden bij het uitzoeken van een gedenkplek en/of een gedenkobject;
• bereiden en serveren van consumpties tijdens een condoleance na een plechtigheid en
rouwbezoek.
Wat wij van jou verwachten
Je bent enthousiast, flexibel, klant- en resultaatgericht ingesteld. Je hebt een representatieve
uitstraling, een groot verantwoordelijkheidsbesef en kunt adequaat optreden. Daarnaast kan je goed
overweg met computers om plechtigheden te voorzien van audio- en beeldpresentaties. Je kunt
zowel in teamverband alsook zelfstandig werken. Ook ben je stressbestendig en heb je geen 9 tot 5
mentaliteit. Je hebt ervaring in adviserende verkoop en bent in het bezit van een rijbewijs. Je
beschikt over zeer goede contactuele vaardigheden en hebt aantoonbaar MBO+ werk- en
denkniveau. Het spreken van de Duitse taal is een pré.
Wij bieden
Een boeiende, verantwoordelijke positie in een organisatie in beweging. Met in eerste instantie een
jaarcontract. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een salaris overeenkomstig ervaring, waarbij
de cao voor de Uitvaartbranche ons uitgangspunt is. Een team van collega’s die met en voor elkaar
werken.
Interesse?
Mail dan vóór 14 januari 2022 jouw sollicitatiebrief, voorzien van cv aan
bianca.morees@facultatieve.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joëlla
Plasschaert (teamleider): 0313-419114.

