Uitvaart Mussche

zoekt

Gelegenheidsmedewerkers m/v
Profiel:
-

sereen en verzorgd voorkomen
inlevingsvermogen
bereid om flexibel te werken qua tijdsinvulling (zeker in de week)
zin voor nauwkeurigheid
in team kunnen werken
discreet zijn        
ervaring in de sector is een pluspunt
rijbewijs B hebben
enige ervaring in de zorg of in de uitvaartsector is geen noodzaak, maar wel een pluspunt
net als woonomgeving in of rond Lievegem.  
deze vacature kan enkel worden ingevuld door mensen die in bijverdienste extra inkomen
mogen ontvangen.

Functie omschrijving:
-

je begeleidt samen met je collega’s families voor, tijdens en na de uitvaartdienst
(zowel in kerk als in aula’s)
dragen van de kist of de urne
uitdelen van de rouwprentjes
begroeting en offergang begeleiden
aannemen en bundelen van condoleance kaartjes
l

l

l

l

-

door je professionele en ceremoniële houding ben je samen met je collega’s ‘het visitekaartje’
van de onderneming

-

technische handelingen voor de uitvaart uitvoeren
doodskist voorbereiden en sluiten
klaarzetten van de kerk of de aula
(bloemen schikken, foto plaatsen, kaartjes ‘voorbehouden’ leggen)  
l

l

Job gerelateerde handelingen (na opleiding en interne doorgroei)
-

besturen van de lijkwagen
vervoer overledenen naar en van crematorium
vervoer overledenen naar funerarium
helpen bij opbaring en kisting
families ontvangen bij begroetingen in het funerarium
families bijstaan bij het afscheidsmoment bij kisting of op begraafplaats

Aanbod:
-

aantal uren is afhankelijk van het aantal uitvaartplechtigheden (je weet dus nooit op voorhand
hoeveel uren per maand je zal werken) en van je eigen beschikbaarheid
je komt terecht bij een stabiele werkgever en in een ervaren team dat je zal bijstaan en intern
opleiden
een aangename werkomgeving in eigen regio (Lievegem)
een correcte verloning

Plaats:
-

vertrek en eindpunt punt is steeds Leest 77 in Waarschoot
uitvaarten in ruime regio Lievegem, Evergem, Gent
crematies in Lochristi, Sint-Niklaas, Aalst of Brugge

Geïnteresseerd? Mailen voor 31/05 naar hendrik@uitvaartmussche.be

