
 

 

 

 

VREDEHOF. IN DIENST VAN HET LEVEN. 

Wij hebben een team van gedreven en gemotiveerde medewerkers die bereid en in staat zijn om aan 

deze vanzelfsprekendheid vorm te geven. Binnen ons team Postmortale Zorg hebben wij ruimte 

voor: 

Uitvaartmedewerkers (PT op basis van een min/max contract) 

Wil je betekenisvol werk doen en heb je een goed empathisch vermogen? Je kunt je goed inleven in 

de ander en hebt affiniteit met verzorgen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als uitvaartmedewerker begeleid je familie- en condoleancebezoeken in onze uitvaartcentra, je rijdt 

de rouw- of volgauto’s op de dag van de uitvaart en draagt zorg voor het overbrengen van 

overledenen. Je draagt zorg voor de uitvoering van de laatste zorg van de overledenen. Daarnaast 

assisteer je de uitvaartleiders bij de uitvaarten in de breedste zin van het woord. 

In deze functie koppel je stressbestendigheid, tact en inlevingsgevoel op een natuurlijke wijze aan 

pragmatisme en leergierigheid. Je werkt nauwkeurig en draagt bij aan het uitvoeren van werk op een 

hoog kwaliteitsniveau. Je weet in alle mogelijke situaties tactisch en doordacht op te treden, zowel in 

houding als in taalgebruik. Je presenteert jezelf en Vredehof makkelijk, maar maakt je ook 

probleemloos ondergeschikt aan de wensen van de families of uitvaartleider. Daarbij beschik je over 

uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden en werk je graag in teamverband, maar 

kun je ook zelfstandig prima uit de voeten. Je bent fysiek in staat om belastende tilwerkzaamheden 

uit te voeren. Horeca-ervaring en ervaring met het werken met audio/visuele apparatuur is een pré. 

 

Wij vragen: 

 MBO werk- en denkniveau 

 Woonachtig in de regio Deventer, de regio Almelo of de regio Enschede 

 Een echte gastvrouw/gastheer met een klant- en servicegerichte instelling 

 Flexibel inzetbaar en bereid om ’s nachts en in het weekend te werken 

 Positieve screening/VOG/betrouwbaarheidsonderzoek justitie 

 

Wij bieden: 

 Een parttime functie op basis van een min/max contract (min. 12 uur per maand) 
 Een uitdagende afwisselende baan 

 Goede arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris  

 Een training ‘on the job’ om de werkwijze van de organisatie te leren kennen 

 Een functie binnen een dynamische en uitdagende werkomgeving. Vanuit de gedachte dat 

onze mensen belangrijk zijn wordt naast het bieden van een marktconforme beloning een 

beleid gevoerd dat ontwikkeling, welzijn en een goede balans tussen privé en werk 

ondersteunt 

 
Spreekt bovenstaande omschrijving je aan, dan kun je jouw sollicitatie met motivatie en een recente 
pasfoto richten aan hr@vredehof.nl o.v.v. sollicitatie uitvaartmedewerker.  
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je vanaf 28 januari 2020 terecht bij Inge 
Braamhaar, telefoon 088 – 1198 218. 
 


