
 
 
 
Functie Medewerker afdeling restauratieve- en huishoudelijke activiteiten 
 
Ontvangen van bezoekers alsmede voorbereiden en begeleiden van diensten zodanig dat 
uitvaartplechtigheden ordelijk verlopen. Voorbereiden en verstrekken van consumpties zodanig dat aan het 
vereiste serviceniveau wordt voldaan. 
 
Positie in de organisatie 
Boven: Manager restauratieve dienst 
Onder: geen 
 
Verantwoordelijkheidsgebieden/kerntaken 
1. Verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van auladiensten; hiertoe onder andere: 
• gereedmaken van condoleance- en aularuimten; 
• schikken van bloemstukken, verzorgen van condoleanceregisters; 
• ontvangen en te woord staan van familie, nabestaanden en zorgen voor begeleiding naar 
  ontvangstruimtes, familiekamers. 
• begeleiden van de auladienst zodanig dat deze ordelijk verloopt; dit houdt onder andere in: 
• ontvangen van bezoekers, toewijzen van zitplaatsen; 
• bedienen van het instrumentenpaneel tijdens de plechtigheid (muziek, gordijnen, kist e.d.); 
• regelen van onvoorziene situaties tijdens de plechtigheid, in voorkomende gevallen verlenen van 
   eerste hulp (BHV); 
• opruimen van ruimten na afloop van de dienst, afdragen van bloemstukken, linten e.d. aan 
  familie/uitvaartondernemer c.q. wegbrengen van bloemen naar daartoe bestemde plaatsen. 
• stoelen na iedere plechtigheid rechtzetten in aula. 
   
 2. Voorbereiden en verstrekken van consumpties zodanig dat aan het vereiste serviceniveau van het 
    crematorium wordt voldaan; hiertoe onder andere: 
• zich op de hoogte stellen van te verwachten aantal bezoekers aan de hand van dagstaat; 
• gereed maken van koffie, cake, belegde broodjes e.d.; 
• verrichten van serveerwerkzaamheden; 
• bijhouden van het aantal geserveerde consumpties. 
• afruimen van tafels, afwassen (met behulp van afwasautomaat) en opbergen van serviesgoed. 
• gereed maken van ruimten voor volgende dienst. 
    Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden zodanig dat voldaan wordt aan eisen ten aanzien van 
  netheid en hygiëne; dit omvat onder andere: 
• schoonhouden van keuken en keukenapparatuur; 
• schoonmaken van aula, gangen, kamers; 
• reinigen van sanitaire voorzieningen. 
• assisteren bij/uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden zoals verwisselen van 
  condoleance registers,  aanvullen van voorraden (koffie e.d.) uit de werkvoorraad. 
 
Sociale interactie 
•Afstemmen van werkzaamheden met collega’s. 
•Te woord staan van bezoekers, familie. 
 
Specifieke handelingsvereisten 
• Bedienen van instrumentenpaneel aula. 
• Alert zijn op een juiste timing van werkzaamheden. Alert reageren bij probleemsituaties. 
• Bedienen van keukenapparatuur. 
• Aandacht besteden aan orde/netheid, hygiëne. 



 
 
 
Bezwarende omstandigheden 
• Krachtsinspanning en inspannende houding bij gereed maken c.q. opruimen van aula. 
• Krachtsinspanning en inspannende houding bij serveerwerk en schoonmaakwerk. 
•Enerverend werk bij grote drukte. 
•Kans op letsel bij snijden en bij hanteren van hete producten 
 
960 uur op jaarbasis. Cao is te lezen via www.lvc-online.nl  

http://www.lvc-online.nl/

