
Heb jij affiniteit met begraven en alles wat daarmee te maken heeft? Ben jij iemand die graag zelf zijn 

functie vormgeeft in een organisatie die volop in beweging is? 

Dan hebben wij een mooie kans voor jou. Door het vertrek van een aantal collega’s zijn wij op zoek 

naar 2 nieuwe aanwinsten voor ons team! 

Voor het team Begraafplaatsen zoeken wij per direct 2: 

 

Allround medewerkers begraafplaatsen 

2 x 36 uur per week 

 

Wat ga je doen als Allround medewerker begraafplaatsen? 

Werken in deze functie is bijzonder en betekenisvol, je hebt namelijk de zeer belangrijke taak om een 

uitvaart fijn en soepel te laten verlopen. Je bent gastheer en aanspreekpunt voor de nabestaanden. 

Je verzorgt de auladienst, je loopt voor en je ondersteunt bij een uitvaart. Je bent het eerste 

aanspreekpunt voor bezoekers, je beantwoordt vragen en geeft informatie over de begraafplaats. 

Bijvoorbeeld over het onderhoud van de begraafplaats of waar een graf te vinden is.  

Ook ga je aan de slag met het onderhoud van de graven op deze unieke locatie. Je maakt nieuwe 

graven en je schudt bestaande graven. Je voert specialistische onderhoudswerkzaamheden uit zoals 

het ophogen en onderhouden van gedenktekens. De werkzaamheden worden zowel handmatig als 

machinaal uitgevoerd dus je bent vertrouwd met de bediening en het onderhouden van mechanische 

gereedschappen en voertuigen. Natuurlijk houdt je je ook bezig met de onderhoud van het groen.  

Lichte administratieve bezigheden behoren ook tot je taak, je plaatst bordjes en je houdt de daarbij 

behorende administratie bij, of je controleert de papier bij een begrafenis. Je werkt hierbij nauw 

samen met de begraafplaatsadministratie.  

Zoals je kunt lezen, is geen dag hetzelfde in deze bijzondere functie!  

Je kan worden ingezet voor de wacht- en waakdienst. In de wintermaanden ben je lokaal belast met 

het meewerken in de gladheidbestrijding. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd; 

 De functie is ingedeeld in schaal 5 volgens de CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties). Afhankelijk van ervaring word je ingeschaald tussen €2.184,- en €2.874,- bruto 
per maand bij een 36-urige werkweek; 

 Je hebt in deze functie recht op een inconveniëntentoelage i.v.m. niet vermijdbaar, zwaar, 

onaangenaam of gevaarlijk werk; 

 Een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto jaarsalaris); 

 Deelname aan de ABP-pensioenregeling; 

 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer/Thuiswerkvergoeding; 

 Een ouderschapsverlofregeling. 
 

De BAR-organisatie als werkgever: 



De activiteiten van de BAR-organisatie zijn onderverdeeld in 15 clusters, Strategie, Concerncontrol en 

Directie. In de meeste gevallen tellen clusters meerdere teams. Weliswaar heeft elk cluster en team 

zijn eigen focus en specialiteit. We zijn er ons echter sterk van bewust dat samenwerking over de 

grenzen van teams, clusters en soms zelfs gemeenten heen een “must” is voor een goed 

eindresultaat.  

De BAR-organisatie is volop in ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2024 zullen de beleids- en 

uitvoeringsfuncties van de BAR-organisatie weer terug worden gebracht in de gemeentelijke 

organisaties. Dat betekent voor jouw functie dat je vanaf 1 januari 2024, in dienst komt van één van 

de drie gemeenten. In 2023 zal een plaatsingsproces plaatsvinden om tot een verdeling over de 

gemeenten te komen. Je werkomgeving kan er dus in de toekomst anders uitzien dan vandaag. Hou 

jij van werken in een dynamische omgeving, dan ben je bij ons op je plek! 

Je komt te werken in het team begraafplaatsen. Het team bestaat uit ongeveer 10 collega’s. Per 

gemeente is er een locatiebeheerder die als aanspreekpunt fungeert voor het team voor 

nabestaanden en externe partijen. De collega’s van de administratie zorgen er voor dat alles netjes in 

orde is, de samenwerking is intensief. De teamleider geeft leiding aan het team door onder andere 

zorg te dragen voor de personeelszaken, financiën en uitvoering van beleid. Op dit moment heerst er 

een prettige werksfeer binnen het team, hier wordt ook de nodige aandacht aan besteedt.   

 

Wat vragen we van je? 

 Je hebt MBO werk- en denkniveau, je hebt de opleiding medewerker begraafplaats gevolgd 

of je bent bereid om deze opleiding te gaan volgen; 

 Je bent een echte dienstverlener die zich goed kan aanpassen aan verschillende situaties; 

 Je kunt respectvol omgaan met de gevoelige situaties die in dit werk regelmatig voorkomen; 

 Je hebt affiniteit met het vak begraven en alles wat daarbij hoort, ook met het aanleggen en 

het onderhouden van graven en het groen; 

 Je werkt piëteitsvol, zorgvuldig en zelfstandig maar je kunt ook goed samen werken in 

teamverband. Je bent flexibel, inlevend en servicegericht; 

 Je kunt goed plannen en organiseren; 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B; 

 Je hebt computerervaring (Word, Excel, Outlook);  

 Je hebt affiniteit en ervaring met het bedienen van beeld en geluid tijdens een uitvaart of je 

wilt daarin wegwijs gemaakt worden; 

 

Ben jij onze nieuwe aanwinst? 

Wil jij kennis maken met ons? Wij maken wel heel graag kennis met jou! Je kunt op de volgende 

manieren solliciteren: 

- Telefonisch of via WhatsApp via 06 – 204 47 685 

- Per mail via a.v.d.veer@bar-organisatie.nl 

- Via de solliciteer button onder deze vacature 

mailto:%20a.v.d.veer@bar-organisatie.nl


Voor deze vacature hanteren we geen sluitingsdatum. De vacature staat open tot het moment dat 

wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arend van der Veer, Teamleider 

Service en Administratie en waarnemend teamleider Begraafplaatsen via a.v.d.veer@bar-

organisatie.nl of via 06-204 47 685.  

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met 

het COM via com@bar-organisatie.nl. 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang. 

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