Vacature
Menen, Moorselestr. 153 – Lauwe, Lauweplaats 5 – Ledegem, Plaats 1 – Sint-Eloois-Winkel, kerkplein 6
Moorsele, Caesar Gezellestr. 6 – Gullegem, Poststraat 22 – Wevelgem, Kozakstraat 15

Uitvaartzorg Serrus is op zoek naar: een funerair medewerker (m/v)
Functieomschrijving:
Zoek je naar een bijverdienste op regelmatige basis?
Ben jij flexibel, sociaal voelend en kan jij een serene houding aannemen? Stel je dan graag kandidaat voor deze vacature.
Je zal ingeschakeld worden zowel tijdens de week, als weekend voor volgende taken:
•
Een overledene overbrengen en verzorgen
•
Uitvaartdiensten helpen verzorgen
(besturen ceremoniewagen, kist dragen, condoleance kaartjes ontvangen, omhaling, offergang, …)

•
•

Begeleiden van families tijdens de begroetingen in het funerarium
Onderhoud van het wagenpark en het funerarium

Profiel:
•
•
•

Je bent flexibel en avondwerk of weekendwerk vormen geen probleem
Je bent sociaal voelend, discreet en je kan een serene houding aannemen
Je moet fysiek in staat zijn om deze job uit te voeren
(Overbrengen zware personen, kist dragen, helpen bij het kisten van de overledene)

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een verzorgd voorkomen en taalgebruik
Je bent makkelijk telefonisch bereikbaar
Je woont bij voorkeur in de regio van onze filialen
Je bent stipt in het nakomen van afspraken en regels
Je bent bereid instructies op te volgen en leergierig
Je kan nauwkeurig werken met een oog voor detail
Je kan zelfstandig werken, maar ook in teamverband

Vereiste studies:

Talenkennis:

Werkervaring:

Rijbewijs:

•

•

Geen specifieke studievereisten

Geen ervaring vereist

•
•

Nederlands (zeer goed)
Frans (basis)

•

B

Aanbod:
•

Bijverdienste op regelmatige basis
Wij bieden extra uren, dat wil zeggen: in aanvulling op uw huidig werk.
(Dit is heel interessant voor mensen die volgens een ploegenstelsel werken, of zelfstandigen die op zoek zijn naar een bijverdienste.)

•
•

Een afwisselende job
Verloning volgens paritair comité 320

Indien u interesse hebt voor deze bijverdienste, neem dan graag contact op via: info@serrusnv.be
Tel: 056/42 30 28 – Fax: 056/40 44 57
www.uitvaartzorgserrus.be – info@serrusnv.be

