
 

 

Vacature Uitvaartverzorger m/v (fulltime) 

Wij zoeken per direct een enthousiaste en gedreven Uitvaartverzorger m/v die ons huidige 
team kan versterken.  

Algemeen 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Drachten BV verzorgt in en rond de gemeente 
Smallingerland uitvaarten voor haar leden en niet-leden. Naast de uitvaarten biedt De 
Laatste Eer Drachten uitvaartverzekeringen (UA) en beschikken wij over ons eigen 
uitvaartcentrum Slingehof.  

De functie: 

Als uitvaartverzorger ben jij de spil in het web voor wat betreft het verzorgen van de 
uitvaart en bent het aanspreekpunt voor de familie. Jij bespreekt, adviseert, maakt de 
planning en verzorgt de uitvaart vanaf de melding van overlijden tot en met de dag van de 
uitvaart.  

Daarnaast verzorg je de kostenbegroting, de administratieve afwikkeling van de uitvaart en 
het rouwdrukwerk. Avond- en weekenddiensten maken deel uit van deze functie, evenals de 
nazorg voor de families.  

Wat vragen wij: 

- Je kunt goed luisteren, je bent ondernemend, je bent invoelend, betrokken, 
klantgericht, kwaliteitsgericht en communicatief sterk 

- Je beschikt over organisatietalent en kunt goed plannen 
- Je neemt op een natuurlijke wijze de leiding en kunt op alle niveaus met families 

communiceren 
- Je beschikt over een (minimaal) MBO werk- en denkwijze 
- Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als in 

geschrift, het mondeling beheersen van het Fries is een pré, geen must 
- Je bent een representatieve verschijning 
- Je draait mee in het rooster van de avond- en weekenddiensten 
- Flexibele inzetbaarheid is een must 
- Je hebt ervaring met Windows en/of Indesign  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) 

 



 

Wat bieden wij: 

- Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 
Uitvaartbranche 

- Een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving 

Solliciteren? 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV  voor 15 maart naar h.dehaan@dle-
drachten.nl 

Vragen? Bel dan tijdens kantooruren 0512 – 515 827 en vraag naar Hilda de Haan 
(directeur) of vraag naar een van de aanwezige uitvaartverzorgers.  

Wil je meer weten over De Laatste Eer? Kijk dan op onze website ww.dle-drachten.nl  
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