Briensveld Uitvaartverzorging is een uitvaartonderneming die persoonlijke aandacht en
respect voor alle wensen van overledenen en nabestaanden erg belangrijk vindt.
We bereiken dit samen met een team van respectvolle, meelevende en meedenkende
collega’s. Ons team bestaat voornamelijk uit dames, die ieder hun eigen kracht hebben.
Wij werken met name in Venray en omliggende dorpen. Daarnaast zijn we werkzaam
in gemeente Horst a/d Maas en gemeente Boxmeer.

Voor ons team van gastvrouwen, zijn wij op zoek naar een dame met een goed invoelend
vermogen.






Ben jij iemand die een warm hart toedraagt aan de uitvaartzorg?
Heb je een goed inzicht in alle voorkomende situaties?
Kun je onopgemerkt aanwezig zijn en toch alert handelen?
Ben je spontaan, representatief en een teamspeler?
Ben je ook in de vakantieperiodes beschikbaar?

Wat zoeken wij








Iemand met een flexibele inzetbaarheid (1 à 2 keer per week, óók op zaterdag)
Iemand die fysiek in staat is tot het tillen en laten dalen in het graf van een
overledene
Een teamspeler, maar vooral ook iemand die zelfstandig kan werken
Iemand met adequate communicatieve vaardigheden
Een vriendelijk en spontaan persoon, waarbij gastvrijheid voorop staat
Iemand met een verzorgde, frisse uitstraling
Je bent in het bezit van een B-rijbewijs

Wat bieden wij
Wij bieden een prettige werksfeer in een team van dames, waarbij je mening telt en ook
wordt gewaardeerd. Gezien de onregelmatigheid die het werk met zich meebrengt, kunnen
we geen vaste uren bieden. Wel proberen we je 1 á 2 keer per week in te zetten en bij
drukkere tijden kun je vaker worden ingezet. Je krijgt een passende vergoeding per gewerkte
uitvaart.
Jaarlijks wordt er een gezellige teamdag georganiseerd en rond de kerstperiode gaan we
met het hele team uit eten.
Spreekt deze vacature je aan, dan zien we je graag tijdens een kennismakingsgesprek.
Stuur vóór 23 februari 2019 een mail met je CV, motivatiebrief en foto naar info@briensveld.nl.
Als je binnen ons profiel past, zullen we contact met je opnemen voor een afspraak.

