
Zuylen is een uitvaartorganisatie met een 
uitstekende naam in Breda en omgeving. 
De stichting bestaat uit het crematorium, 
begraafplaatsen, een eigen uitvaart
onderneming en een aantal stafdiensten.  

Het Informatiecentrum is het logistieke
en facilitaire hart van onze organisatie.  
Wij zoeken hiervoor een leidinggevende 
en een parttime administratieve gastheer 
of gastvrouw. 

Administratieve gastheer/gastvrouw

Wat ga je bij ons doen?
Je maakt deel uit van het team van ons  
Informatiecentrum. Je ontvangt klanten 
aan de balie en beantwoordt vragen aan 
de telefoon en via email. Je boekt uitvaart
diensten, crematies en begrafenissen.  
De opgeslagen informatie distribueer je  
naar andere afdelingen en je draagt zorg  
voor administratie en facturatie. 
 
 
Wat vragen wij van jou?
Het werken in deze branche vraagt een grote 
mate van invoelingsvermogen en een open 
houding ten opzichte van klanten. Je hebt de 
gave om met iedereen effectief te commu
niceren. Je bent ervaren op administratief 
gebied, je hebt een ‘vaardige pen’ en affiniteit 
met automatisering van administraties.  
Je bent zeer secuur en streeft naar een hoge 
kwaliteit van dienstverlening. Je hebt een 
diploma op minimaal mavo/vmbot niveau. 

Het betreft een parttimefunctie, waarbij er 
ook op een aantal zaterdagen wordt gewerkt. 
Een adequate inzet vraagt om het wonen in 
Breda of directe omgeving.

ZUYLEN heeft twee vacatures Meewerkend leidinggevende 
Administratieve gastheer/gastvrouw

Wat betekenen wij voor jou?
Je komt terecht in een ervaren organisatie 
met uitstekende faciliteiten. Je kunt veel leren 
van je collega’s en krijgt van ons de nodige 
ruimte om de dienstverlening te verbeteren 
en te verrijken. De feedback van je klanten 
werkt sterk motiverend. De arbeidsvoor
waarden zijn marktconform.

Hoe kun je reageren?
Je reactie kunnen wij beoordelen als deze 
uiterlijk 4 januari 2021 binnen is gekomen 
bij de directeur, de heer R.P.J.M. Stapper, 
r.stapper@zuylen.nl. Informatie  
over de functie kun je bij hem verkrijgen  
via telefoonnummer 076-521 9453.

Meewerkend leidinggevende

Wat ga je bij ons doen?
Je geeft leiding aan het team van ons  
Informatiecentrum en werkt mee in het 
primair proces. Wat dit inhoudt, lees je in de 
vacature hiernaast. De afdeling is ook verant
woordelijk voor beheer en onderhoud van de 
gebouwen en daarbij behorende faciliteiten. 
Het opstellen, bijhouden en uit laten voeren 
van de onderhoudscontracten is een van de 
belangrijke taken van jouw functie. 
 
Wat vragen wij van jou?
Het werken in deze branche vraagt een 
grote mate van invoelingsvermogen en een 
optimaal klantgerichte houding. Je beschikt 
ook over de nodige levenservaring. Je hebt 
minimaal een mboopleiding op het gebied 
van facility management afgerond en je hebt 
je bewezen in het leidinggeven. Je kunt een 
team verbinden en kennis overdragen, bent 
handig met computers en hebt ervaring met 
het onderhoud van gebouwen. 

Het betreft een fulltime functie die veel  
flexibiliteit vraagt, zowel in tijd, werken in 
projecten als inspelen op steeds veranderende 
omstandigheden. Een adequate inzet vraagt 
om het wonen in Breda of directe omgeving.


