
Bij Respectrum Crematoria hebben we de ambitie om duurzame, kleinere, maar 
volwaardige crematoria te bouwen in Noordoost-Nederland en Noordwest-
Duitsland. Bij Respectrum staat klantwaardigheid voorop. We willen zo 
goed en zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de mensen 
(die nu al hun uitvaartplechtigheid willen bespreken), de nabestaanden en 
uitvaartondernemers.

Met een hecht team richt je je onder andere 
op het voorbereiden en begeleiden van 
uitvaartplechtigheden en crematies, zodat deze 
conform afspraken, wettelijke bepalingen en 
kwaliteitseisen kunnen plaatsvinden. Ook geef 
je voorlichting en advies over plechtigheden 
aan uitvaartverzorgers en nabestaanden.  
Op www.crematoriumdelariks.nl 
vind je meer informatie over ons 
crematorium. 

Dit breng je mee
Wij zoeken een representatieve en stressbe-
stendige professional, die in verschillende si-
tuaties stevig in zijn of haar schoenen staat. Je 
hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, 
je bent organisatorisch ingesteld en je beschikt 
over goede communicatieve vaardigheden. 
Tevens ben je administratief onderlegd en heb 
je ervaring met MS office.
Je hebt affiniteit met techniek en heb je een 
flexibele, klant-, gast- en servicegerichte instel-
ling. Je beschikt over het diploma bedrijfshulp-
verlening of bent bereid deze te behalen. Verder 
ben je bereid tot het werken buiten kantoortij-
den en weekeinden (in wisseldiensten). Tot slot 
ben je woonachtig in de directe omgeving van 
Hardenberg (< 10 km).

Dit hebben wij je te bieden 
Bij Crematorium De Lariks lever je een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van 
onze dienstverlening. Gewaardeerd en 
zinvol werk dus. Dat zie je terug in onze 
arbeidsvoorwaarden:  

- Beloning conform schaal 3b van de cao 
Uitvaartbranche (salarisindicatie € 
2301,00 tot € 3076,00 bruto per

 maand bij fulltime dienstverband van
 40 uur per week)
- Een opleidingstraject en goede 

scholingsmogelijkheden
- Uitstekende pensioen- en verlofregeling
- Na een inwerkperiode en gebleken 

geschiktheid behoort een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
tot de mogelijkheden

Enthousiast over deze vacature?
Stuur dan je CV en motivatie (liefst 
met pasfoto) onder vermelding van 
vacaturenummer 356 naar Manager 
B. Rusken-van Noord
birgitrusken@crematoriumdelariks.nl
Voor eventuele vragen is zij te bereiken op 
nummer 06-52527209

De sluitingsdatum voor sollicitaties op deze 
vacature is 8 maart 2023.

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

Voor ons Crematorium De Lariks in Hardenberg 
zijn wij op zoek naar een

Allround medewerker crematorium
32-36 uur

Crematorium


