
 

 

 

 
 
Enthousiaste collega gezocht!  
 
Wij zoeken een enthousiaste gast- en servicegerichte collega die ons team wil komen versterken als algemeen 
medewerker (onder meer aula en oven).  
 
Als algemeen medewerker heb je een breed takenpakket binnen ons dienstverlenende crematorium. Je bent 
verantwoordelijk voor het gastvrij ontvangen van nabestaanden, uitvaartverzorgers en anderen en voor het 
voorbereiden en begeleiden van plechtigheden in de breedste zin van het woord, zodanig dat deze conform 
afspraken en wettelijke bepalingen kunnen plaatsvinden.  
 
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn: 
- Voorlichting en advies geven aan nabestaanden en uitvaartverzorgers omtrent de plechtigheden. 
- Zorgt voor een goed verloop van de plechtigheden en treedt zo nodig regelend op. 
- Draagt zorg voor de bewaking en afhandeling van het crematieproces. 
- Bereidt plechtigheden voor op het gebied van muziek en media en bedient de audiovisuele installatie, de 

crematieoven en bijbehorende randapparatuur. 
- Verricht diverse met de functie verband houdende administratieve werkzaamheden, zoals controle op 

vereiste documenten en het registreren van bijzonderheden. 
- Verricht diverse met de functie verband houdende werkzaamheden als gastvrouw/gastheer bij onder 

andere rondleidingen en werkzaamheden in het uitvaartcentrum (zoals condoleances). 
- Draagt zorg voor het opruimen en de representativiteit van onder meer de aula, het uitvaartcentrum, de 

ovenruimte en overige ruimtes. 
- Verricht licht onderhoudswerk aan pand en park, alsmede schoonmaakwerkzaamheden. 
- Geeft voorlichting over nagedachtenisvormen. 
 
We zijn op zoek naar een collega die de volgende eigenschappen of vaardigheden bezit: 
- Flexibele gast- en servicegerichte instelling. 
- Representatief. 
- Goede communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en betrouwbaar.  
- Stressbestendig en accuraat. 
- Ontzorgend.  
- Organisatorisch en administratief onderlegd. 
- Technisch inzicht. 
- Flexibel inzetbaar op alle dagen van de week (geen 9 tot 5). 
- Woonachtig in de directe omgeving van de locatie. 
 
Specifieke informatie 
- Affiniteit met procestechnieken, techniek en audio/video-installaties. 
- Ervaring is gewenst. 
 
Opleidingsniveau 
- MBO werk en denkniveau. 
- BHV-opleiding. 
 
Uren en salaris 
- 16-24 uur per week. 
- Salaris conform de CAO Uitvaartbranche.  
 
Interesse? 
Stuur je brief en CV voor 23 januari per mail naar: antoinetterutgers@crematoriumommelandenstad.nl.  
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