
Bedrijfsprofiel:

Schrijen Afscheid en herinnering is al bijna 75 jaar een familiebedrijf en een begrip 
in de regio. In 2018 openden wij de deuren van Buitenplaats Zevenhutten, tevens 
kleinschalig crematorium. Wij werken vanuit de basis van wederzijds vertrouwen 
en respect, mensgericht, sociaal en met grote betrokkenheid. 

Bedrijfscultuur:

Persoonlijk, toegankelijk, hard werken, no-nonsense en ambitieus. 

Gastvrouw/Cateringsmedewerker 
Dit doe je voor families en de gasten: 

Je ontvangt families bij het afscheid nemen van hun dierbare. Wanneer de eerste gasten 
het restaurant in komen sta je hen vriendelijk te woord en zorgt ervoor dat het informeel 
samenzijn met de daarbij bestelde catering tot in de puntjes verloopt. Je hebt met je 
collega’s tijdens het werk overleg en stuurt bij waar nodig is. Dit alles omdat je wil dat 
families en gasten het ervaren als een warme deken!

Jij hebt het!

• De gasten persoonlijk te ontvangen en te begeleiden naar de juiste ruimtes;
• Nabestaanden bij te staan tijdens de dag van de uitvaart, condoleances, 
   familiebezoeken en rouwbezoeken of je ontvangt de familie voorafgaand aan 
   de uitvaart. De taakverdeling stem je af met de betreffende uitvaartverzorger;
• Twee rechter handen: Jij ben allround;
• Flexibiliteit: Bereid bent niet alleen door de week, maar ook in het weekend te 
   werken. Geen vaste werktijden;
• Gastvrijheid en represtatief: Van een warm welkom tot het oplossingsgericht denken;
• Ervaring: Je hebt al eerder gewerkt in de richting van hospitality, eventmanagement, 
   horeca of hostellerie;
• Gevoel voor taal: je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Vaardigheden: Communicatief, initiatiefrijk, inlevingsvermogen 
   en oog voor detail, zelfstandigheid en integer. 

Jij bent onze nieuwe collega als je:

• Beschikt over Mbo werk- en denkniveau; 
• Om kunt gaan met zowel fysieke- als emotionele belasting;
• Flexibel inzetbaar 0 tot 20 uur per week

Vertel ons waarom jij de perfecte kandidaat bent 
voor deze functie! Stuur je cv, foto en motivatie 
naar directie@schrijen.com, t.a.v. Bianca Schrijen.
Meer informatie over ons bedrijf vind je op 
www.schrijen.com en www.zevenhutten.nl.


