VACATURE: HOVENIER/GRAFDELVER
Wil jij werken op een bijzondere plek?
Dat kan bij ons. Je werkt niet alleen in het groen, maar zorgt ook voor het graven en sluiten van een
graf. Dat vraagt specifieke vaardigheden en de juiste instelling.
Waar werk je?
Op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. In de gehele organisatie zijn 11 medewerkers in
dienst, aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. Bij de buitendienst werk je samen met nog vier
andere medewerkers en ben je medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats en
de graven. De werkzaamheden worden ingedeeld en verdeeld door het hoofd van de buitendienst.
Wat ga je doen?
• Graven onderhouden en het groenonderhoud van het terrein verzorgen
• Delven en dichten van graven
• Zorgvuldig klaarmaken van het graf voor en na de begrafenis
• Vrijwilligers begeleiden
Je bent:
• Klantgericht
• Sociaal vaardig
• Energiek en krachtig
• Flexibel
Je kunt:
• Goed communiceren
• Plannen
• Je verantwoording nemen
• Je inleven en omgaan met emotionele situaties
• Samenwerken
• Vakbekwaam handelen
Welke opleiding moet je gevolgd hebben?
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een diploma MBO Hovenier. Ervaring als grafdelver spreekt
in je voordeel. Het liefst wonend in of in de buurt van Amsterdam.
Wil je meer weten?
Kijk op onze website: www.begraafplaats-buitenveldert.nl Voor vakinhoudelijke vragen kun je
contact opnemen met het hoofd van de buitendienst: Paul Hienkens 06-43026199.
Hoe kun je reageren?
Stuur je sollicitatiebrief en cv vóór 27 mei 2019 naar a.vink@begraafplaats-buitenveldert.nl
Je kunt je brief richten aan Anja Vink, directeur R.-K. Begraafplaats Buitenveldert (020-6629890).
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 3 juni tot en met 7 juni 2019.
Tot slot
Je bent je ervan bewust dat je op een bijzondere plek werkt. Je doet betekenisvol werk en kunt
ervoor zorgen dat mensen een mooie herinnering overhouden. Dit is wat jou drijft en waar je voor
wilt staan.
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