Horn Februari 2019

EVERS

UITVAARTVERZORGING
UITVAARTHUIS

Vacature
Verzorging nachtdienst/chauffeuse
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben geregeld met de dood te maken.
Voor velen is het verzorgen van overledenen dan ook een gebruikelijke taak.
Bij uitvaartondernemingen komen deze werkzaamheden dagelijks voor en voor deze werkzaamheden
zijn we op zoek naar een ervaren verpleegkundige of verzorgende die naast het daadwerkelijk verzorgen
ook een betrokken persoon is om met nabestaanden om te gaan.
Deze taak wordt gecombineerd met telefoonwachtdienst en het besturen van de rouwauto voor het
overbrengen van een overledene.
Om 21:00 uur schakelt de dienstdoende nachtzorg de telefoon over in het Uitvaarthuis naar een
beschikbaar gestelde mobiele telefoon en ‘s morgens om 9:00 uur wordt de telefoon door de
dienstdoende uitvaartleider weer teruggeschakeld.
In het takenpakket zit ook het overbrengen van overledenen ‘s avonds en ‘s nachts mocht dit nodig zijn.
Bij het verzorgen op locatie of het overbrengen worden de werkzaamheden indien nodig gedeeld met
een chauffeur of collega verzorgende nachtdienst. Naast de verzorging en het overbrengen is het vereist
dat de dame nachtdienst de rouwauto kan besturen. De werkwijze van het verzorgen, het overbrengen
en het besturen van de rouwauto wordt binnen Evers Uitvaartverzorging intern aangeleerd, je bent wel
in het bezit van een B-rijwbewijs
Deze functie wordt uitgeoefend met enkele andere verzorgenden en naast een vaste vergoeding per
dienst worden alle extra gewerkte uren vergoed.
Er wordt gewerkt in een team van meerdere collega’s die onderling in samenspraak een dienstrooster
maken. Per maand heb je gemiddeld 10 dagen van 21:00 tot 09:00 uur dienst, in vakantietijd wordt er
met een aangepast schema gewerkt.
Dit is geen full-time job maar voor jou misschien wel een interessante functie en een financiële
aanvulling.
Mocht je interesse hebben dan gaan we graag een gesprek met je aan.
Stuur je CV en motivatie naar personeel@eversuitvaart.nl.

www.eversuitvaartverzorging.nl

