Funeral Assist is een dynamische en groeiende onderneming die diverse ondersteunende diensten voor
uitvaartondernemers in verschillende regio’s aanbiedt. Met een team van betrokken en gepassioneerde medewerkers
verzorgen wij onder andere het betrouwbaar en piëteitsvol overbrengen en opbaren van overledenen. Ter uitbreiding
van ons verzorgingsteam zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie:
Funeral Assist Midden Nederland - locatie Bilthoven:
Medewerker Zorg en Vervoer (m/v)
Oproepbasis en Parttime

Wat ga je doen?
Samen met een collega draag je zorg voor de piëteitsvolle verzorging van overledenen (wassen, kleden, opmaken en in
de kist leggen). Je brengt overledenen over naar een uitvaartcentrum of mortuarium en/of zorgt voor de opbaring. Deze
verzorging vindt plaats in zeer diverse omstandigheden en met verschillende (culturele) achtergronden, rituelen en
gebruiken, maar altijd om een waardig afscheid voor de familie mogelijk te maken. Chauffeurswerkzaamheden en hulp
bij het uitdragen van de kist op de dag van de uitvaart behoren eveneens tot de werkzaamheden.
Wie zoeken wij?
Onze ideale kandidaat heeft een passie voor het werken met mensen, beschikt over goede communicatieve
vaardigheden met daarnaast correcte omgangsvormen. Je hebt een groot empathisch vermogen, bent dienstverlenend
naar opdrachtgevers en families en discretie in je werk vind je vanzelfsprekend. Je hebt een goede lichamelijke en
mentale fitheid en je bent stressbestendig. Je ziet de voordelen in van flexibel werken in een 24-uur opererend bedrijf.
Functie-eisen:
✓ Representatief
✓ MBO werk- en denkniveau en goede beheersing van de Nederlandse taal
✓ In het bezit van rijbewijs B en auto
✓ Woonachtig in de omgeving van Bilthoven of Gouda met een reisafstand van max. 20 minuten
✓ In het bezit van certificaten t.b.v. overledenenverzorging óf je bent bereid hiervoor de opleiding te volgen
Wat bieden wij?
✓ Een uitdagende baan met veel variatie in een vooruitstrevend bedrijf
✓ Een prettige en collegiale werksfeer
✓ Salaris: €2262,- tot €2885,- per maand o.b.v. fulltime volgens cao Uitvaartbranche
✓ Tijdelijke arbeidsovereenkomst op oproepbasis of parttime (16-28 uur) met uitzicht op vast dienstverband
✓ Interne opleiding tot overledenenverzorger

Interesse?
Stuur je motivatie met CV en pasfoto per mail aan pz@funeralassist.nl t.a.v. mevr. S. Vellekoop.
Nb: De aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

