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Vacature Medewerker Buitendienst (chauffeur) 
 
Dierenuitvaartzorg Nederland verzorgt een waardevol afscheid voor zowel overleden 
huisdieren als paarden en beschikt over 23 locaties in Nederland. Als groep levert 
Dierenuitvaartzorg Nederland hoge kwaliteit dienstverlening door samen te werken en de klant 
de diverse mogelijkheden te bieden om een waardevol afscheid te organiseren.   
 

Dierenuitvaartcentrum IJsselstein is een jong bedrijf in Midden-Nederland dat volop in 
ontwikkeling is. Wij zijn op zoek naar een collega die vanuit dezelfde passie als wij ons hechte 
en toegewijde team, komt versterken. 

MEDEWERKER DIERENUITVAARTZORG (Buitendienst) 
 
Het betreft een aanstelling voor 12-20 uur per week.   

De functie:  
In de functie van buitendienst medewerker bij ons dierenuitvaartcentrum zijn de 
werkzaamheden divers.  
Je bent verantwoordelijk voor: 
- het overbrengen van overleden dieren vanuit regio Midden-Nederland naar ons 
uitvaartcentrum 
- het onderhouden van bestaande relaties en contact leggen met nieuwe relaties. Deze 
contacten leg je tijdens de reguliere bezoeken  door het toepassen van open en positieve 
communicatievaardigheden.  
- ook behoort het verzorgen van crematies (incidenteel) tot de werkzaamheden. Intern word 
je hiervoor opgeleid.  
 
Wij zoeken iemand die: 
- minimaal MBO+ werk- en denkniveau heeft 
- fysiek in staat is om zwaardere handelingen te verrichten 
- sterk is in het leggen van contacten  
- beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden 
- enthousiast is, servicegericht, zelfstandig en inventief  
- gevoel heeft voor mens en dier 
- te allen tijde zeer gestructureerd en secuur te werk gaat 
- beschikt over een rijbewijs B en rij-ervaring 
- avond- en weekenddiensten kan werken (deze diensten zijn inherent aan de functie)  

Ervaring in een buitendienstfunctie en technisch inzicht zijn een pre. 

Wij bieden jou:  
Een bijzondere en afwisselende baan waarin je een hoge mate van zelfstandigheid geniet. 
Je werkt in een fijn team in een informele omgeving.  
Het aanvangssalaris volgens de CAO Veterinaire sector schaal 3 met 
doorgroeimogelijkheden op basis van ervaring en competenties.  
 
Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? Reageer dan snel en richt je motivatiebrief en 
recente CV aan n.vankesteren@ducijsselstein.nl 
 We kijken er naar uit om met jou in gesprek te gaan!  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


