
Deze vacature loopt via DANC HR. Ben jij geschikt voor deze mooie baan? Lees dan de vacature, 
solliciteer en ga ervoor! De vacature is ook te vinden op www.dancHR.nl of via de QR-code.
Ga ook voor gratis Sollicitatiehulp en downloads naar www.dancHR.nl. 

VACATURE
Vacatures Van Lith Uitvaartzorg
Heb jij goede omgangsvormen, ben je een representatieve verschijning en heb je gevoel voor 
persoonlijke service en dienstverlening? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken!

Uitvaartverzorger met ervaring, 32-40 uur
In deze functie ben je de contactpersoon voor nabestaanden en bespreek je alles om een 
persoonlijk afscheid naar wens vorm te geven. Je regelt en organiseert alles en houdt zo de 
regie. Uiteindelijk begeleid jij de familie op de dag van de uitvaart. Wij vragen van jou:

• Zelfstandigheid en professionaliteit op een HBO werk- en denkniveau,
• kennis & ervaring in de Uitvaartzorg (vakdiploma/certificering is een pré),
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
• dat je in bezit bent van rijbewijs B,
• inzetbaarheid op avonden, weekenden en feestdagen conform een rooster.

Medewerker Planning & Coördinatie, 20-24 uur
In deze functie ben jij degene die overzicht houdt op de lopende en nog uit te voeren 
werkzaamheden gedurende de dag. Daarbij zorg je voor het correct aannemen en verwerken 
van meldingen van overlijden (telefonisch en digitaal). Jij bewaakt dat alle betrokkenen hun 
opdrachten op het juiste moment kunnen uitvoeren. Wij vragen van jou:

• Zelfstandigheid, professionaliteit en hoffelijkheid,
• enige ervaring op het gebied van planning & coördinatie is vereist,
• inzetbaarheid op avonden, weekenden en feestdagen conform een rooster.

Boekhoudkundig medewerker, 12-16 uur
In de functie Boekhoudkundig medewerker houd je je bezig met de financiële verwerking van 
inkoop- en verkoopfacturen en boekhoudkundige taken. Wij vragen van jou:

• Zelfstandigheid, professionaliteit en precisie,
• enige ervaring en minimaal een MBO3-diploma m.b.t. financiële administratie.

Interesse?
WIJ BIEDEN JOU: Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is 
conform cao en afhankelijk van jouw ervaring. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid en 
werkt samen in een klein team met een informele sfeer.
SOLLICITEREN: Stuur vóór 1 december 2022 jouw motivatie met cv en foto per email naar 
vacature@danchr.nl met onderwerp ‘Sollicitatie Van Lith’ en de functietitel gericht aan Van Lith 
Uitvaartzorg, t.a.v. mevrouw B. Verhoeven (Coördinator Uitvaartzorg), telefoon 0412-623173.
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