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Vacature
Chauffeur/chauffeusse
Bij Evers Uitvaartverzorging zijn we op zoek naar een chauffeur/chauffeuse op oproepbasis waarvan de
hoofdtaken betaan uit:
•
•
•

Het rijden van de rouwauto
Het vervoeren, verplaatsen en medeverzorgen van overledenen
Drager zijn bij uitvaartdiensten

In combinatie met collega’s werkt u in een dienstrooster.
Het dienstrooster wordt in samenspraak gemaakt. Het belangrijkste is dat er 24/7 iemand beschikbaar is
om opgeroepen te worden.
Het roulatieschema wordt in samenspraak met uw collega’s vooruit gepland, zodat er rekening gehouden kan worden met vakantie’s etc.
Takenpakket:
• Overdag chauffeuren van de rouwauto bij uitvaartdiensten.
• Drager zijn tijdens uitvaartdiensten in kerk/uitvaarthuis/crematorium.
• Het overbrengen van overledenen vanuit ziekenhuis, thuissituatie of bijvoorbeeld een Hospice.
• Het medeverzorgen van overledenen in uitvaarthuis of thuis.
• De verzorging vindt plaats samen met een collega van de nachtdienst of een uitvaartleidster.
Wij zoeken iemand met oprechte interesse in de uitvaartbranche, die representatief van aard is en waar
inlevingsvermorgen en kwaliteit belangrijk zijn. U heeft geen lichamelijke klachten die tilwerkzaamheden
niet mogelijk maken.
Houd er rekening mee dat we binnen een tijdspanne van één uur op plaats van bestemming moeten
kunnen zijn. We verwachten dat een chauffeur/chauffeuse binnen korte tijd na het moment van contact
bij ons op het uitvaarthuis kan zijn, hierdoor is het noodzakelijk dat men in de naaste omgeving van Horn
woont (15 km omgeving). Door de onvoorziene tijdstippen is flexibiliteit zeer belangrijk.
Vanuit Evers Uitvaartverzorging is er bedrijfskleding hetgeen zorgt voor een uniforme representatieve
uitstraling.
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een medewerker die geen ander werk op vaste tijden heeft. We
hebben goede ervaringen met mensen die na hun pensioen graag nog regelmatig arbeidsactief willen
zijn. De beschikbaarheidsuren en de gewerkte uren worden beiden vergoed.

Mocht deze vacature u aanspreken stuur ons dan een mail naar personeel@eversuitvaart.nl.

www.eversuitvaartverzorging.nl

