
 
 
 
Advertentie uitvaartverzorgers 
 
Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ is een vereniging zonder 
winstoogmerk, en heeft als doel om hulp en advies te geven bij de uitvaart op basis van 
vrijwilligheid onderlinge solidariteit, en/of nabuurschap.  
De vereniging heeft een eigen gebouw, en kan voor een lage cotributie leden korting geven 
op de tarieven, waardoor de kosten van een uitvaart laag gehouden kunnen worden.  
 
De uitvaartverzorger van DLE zorgt voor duidelijk afspraken met nabestaanden, regelt wat er 
geregeld moet worden en zorgt voor een waardige en correcte uitvaart. 
 
Wij zijn op zoek naar 2 uitvaartverzorgers 
Als uitvaartverzorger van ‘De Laatste Eer’ (DLE) in Dinxperlo verzorg je uitvaarten voor onze 
klanten in de regio.  
Als uitvaartverzorger neem je vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart de regie 
over alles wat er rondom een uitvaart moet gebeuren en verzorg je het afscheid op de dag 
van de uitvaart. De (laatste) wensen van de overledene, familie/nabestaanden staan hierbij 
centraal.  
In deze periode sta je voortdurend met de familie/nabestaanden hierover in contact. Je bent 
verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met diverse instanties zoals 
leveranciers, media, gemeentelijke overheden en kerkelijke gemeenten of parochies. Je toetst 
en bewaakt de gemaakte (financiële) afspraken en geeft leiding aan betrokken partijen zoals; 
chauffeurs, dragers en medewerkers uitvaartcentrum.  
Je ziet toe op de conditie van de overledene en voert, indien nodig, correcties uit aan de 
opbaring of je schakelt je collega in.  
Je bent altijd op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening van DLE en de klant verder 
te optimaliseren.  
 
Wat wij vragen:  
· Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en/of hebt aantoonbaar HBO werk- en 
  denkniveau. 
· Je hebt een afgeronde opleiding als uitvaartverzorger. 
· Je hebt minimaal 25 uitvaarten zelfstandig geregeld en uitgevoerd. 
· Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent empathisch, integer en 
  discreet, je kunt de-escalerend optreden en bent stressbestendig. 
· Je bent een organisatorisch talent, hebt goede computervaardigheden en je kunt 
  improviseren. 
· Je bent flexibel en bent bereid om in de avond, weekenden en op feestdagen te werken. 
· Je bent representatief in je voorkomen. 
· Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
· Je bent in bezit van rijbewijs B en eigen auto. 
· Je kunt goed samenwerken, bent gemotiveerd en gedreven met zijn beiden de 
  werkzaamheden te verrichten. 
· Je bent woonachtig in Dinxperlo of bereid je in de naaste omgeving te vestigen. 
 
Wat wij bieden: 
· Het gaat om een contract van een wisselend aantal uren per week; samen met je collega 
  zorg je voor continuiteit. 
· Eind oktober start een inwerkperiode door de huidige uitvaartverzorgers. 
· Vanaf 1 november doen beide uitvaartverzorgers de uitvaarten voor DLE. 
 
Solliciteren kan door voor 15 juli te mailen naar info@dledinxperlo.nl t.a.v. bestuur DLE mevr. 
Lammers (secretaris).  
Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 29 juli 2020. 


