
                                                                                                                                    
 

Vredehof. In dienst van het leven. 

Geconfronteerd met het verlies van een naaste, wil men maar één ding: een laatste eerbetoon dat 

rechtdoet aan het geleefde leven. Samen met dierbaren herdenken, passend op een manier die bij de 

nabestaanden en de overledene past. Het afscheid is een moment van desorganisatie, maar ook een 

scharnierpunt in een leven waarop men met een goed gevoel wil terugkijken. De nabestaanden 

moeten verder, verder met het eigen leven hoe moeilijk dat soms ook is. Wij blikken samen op een 

waardige manier terug op het leven dat de overleden dierbare heeft geleefd. Dat leven heeft er 

immers voor gezorgd dat er een steen in de levensrivier is verlegd, het heeft een indruk achtergelaten 

die onuitwisbaar is. Die indruk, dat willen we samen met de dierbare herdenken. Ieder overlijden 

markeert niet alleen een einde, maar het is ook een nieuw begin. 

Wanneer u begrijpt wat wij bedoelen met bovenstaande en u hier ook uw steentje aan wilt 

bijdragen, dan zijn wij op zoek naar u!  

Voor ons team regio Salland zoeken wij  

2 uitvaartleiders (0,6 fte) 

Vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart neemt u als uitvaartleider samen met de 

nabestaanden de regie over alles wat er voor een uitvaart moet gebeuren. U heeft een groot 

inlevingsgevoel en bent in staat in sterk wisselende omgevingen uw werk te kunnen doen. U 

inventariseert de wensen van de nabestaanden met betrekking tot de uitvaart en organiseert de 

correcte uitvoering hiervan. Daarbij maakt u een kostenbegroting welke u met de nabestaanden 

bespreekt. U draagt zorg voor het vervullen van alle wettelijke formaliteiten zoals de 

overlijdensaangifte en het aanvragen van een tijdstip voor de begrafenis of crematie. Daarnaast bent 

u mede verantwoordelijk voor het opstellen van de rouwkaart en advertentie. 

Om deze vacature goed te kunnen vervullen, koppelt u flexibiliteit, organisatietalent, tact en 

inlevingsgevoel op een natuurlijke wijze aan zakelijk inzicht en pragmatisme. Natuurlijk bent u 

contactueel meer dan vaardig. U bent goed in het onderhouden van het lokale professionele netwerk 

en het opbouwen van nieuwe contacten. U werkt nauwkeurig en draagt bij aan het uitvoeren van 

werk op een hoog kwaliteitsniveau, overeenkomstig de eisen van het Keurmerk Uitvaartzorg, 

Greenleave en ons ISO 9001:2015 certificaat. U weet in alle mogelijke situaties tactisch en doordacht 

op te treden, zowel in houding als in taalgebruik. U presenteert uzelf en Vredehof makkelijk, ook 

voor grotere groepen. U werkt probleemloos onder tijdsdruk. Kortom, u regelt en begeleidt geheel 

zelfstandig de uitvaartplechtigheid, waarbij u verantwoordelijk bent voor alle werkzaamheden die 

hierbij noodzakelijk en gewenst zijn. Als uitvaartleider gaat u (na een gedegen inwerkperiode) 

meedraaien in een dienstrooster, dat ook avonden en weekenden bevat. Uiteraard heeft u HBO 

werk- en denkniveau en een behoorlijke dosis levenservaring. Tenslotte ziet u een uitdaging in het 

verder uitbouwen van de leidende positie van Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging en Herman 

Bakker Uitvaartzorg in de regio.  

 
Uw taken: 

- U speelt in op de wensen en belangen van de nabestaanden  

- U bent aanspreekpunt voor het gehele proces van de uitvaart, zowel in- als extern in 

samenwerking met uw collega’s 

- U bespreekt met de naasten de uitvaartwensen 



                                                                                                                                    
 

- U zorgt ervoor dat de uitvaart goed voorbereid is en dat alles tot in de puntjes is geregeld 

- U zorgt voor reservering van de uitvaartlocatie 

- U begeleidt de naasten met administratieve zaken 

- U draagt zorg voor een correcte dossiervoering 

 

Wij vragen: 

- HBO werk- en denkniveau 

- Ervaring in het presenteren voor groepen  

- Kennis van organisatiemanagement 

- Gevoel voor commerciële dienstverlening 

- Empathisch vermogen 

- Flexibele houding 

- Ervaring met plannen en organiseren 

- U bent in het bezit van Rijbewijs B 

- Woonachtig in Deventer of regio Salland 

 

Wij bieden: 

- Een afwisselende en uitdagende baan voor gemiddeld 24 uur per week  

- Goede arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris conform CAO Uitvaartbranche 

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

zoals AdSystems en Microsoft Teams 

- Een dienstauto, telefoon, laptop en iPad 

 
Voldoet u aan de gestelde eisen en wilt u reageren op de vacature van uitvaartleider, stuur dan uw 
motivatie en CV met foto naar hr@vredehof.nl vòòr 1 april 2021. 

mailto:hr@vredehof.nl

