
Beheerder Natuurbegraafplaats Geestmerloo m/v 
 
In de eerste helft van 2020 wordt Natuurbegraafplaats Geestmerloo gerealiseerd in het nieuwe natuurgebied 
van Geestmerambacht. Een bijzonder project waar lang aan gewerkt is en waarin natuurontwikkeling en 
begraven hand in hand gaan. Voor deze bijzondere begraafplaats zijn wij op zoek naar een bijzonder mens. 
Iemand die de touwtjes in handen neemt,  maar tegelijkertijd ook iemand die de cliënt centraal stelt en de 
tijd neemt voor mensen, zodat zij zich thuis voelen in een fijne en warme omgeving. Kortom: Iemand die 
kwaliteit levert en professioneel is, maar vooral alles vanuit menselijkheid benadert. 

Wat verwachten wij van jou? 
Als eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op Geestmerloo: 

 stel je lokale  beleidsplannen op en behaal je gestelde doelstellingen. 

 ben je met een scherp oog voor kwaliteit en integriteit  verantwoordelijk voor een optimale begeleiding, 
coaching en aansturing van jouw team en leid je het teamoverleg. 

 maak je, naast het aansturen, ook deel uit van je team als meewerkend voorman/voorvrouw en ben je 
niet bang om je handen vuil te maken. 

 hou je van de natuur in al zijn facetten en ben je je bewust van de synergie tussen mens en natuur en 
draag je deze ook uit. 

 ben je samen met de PR Coördinator verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van het 
marketingcommunicatieplan en ben je actief betrokken bij de organisatie van open dagen, beurzen en 
andere natuur- en cultuur activiteiten. 

 bouw je een netwerk op dat je regelmatig onderhoudt en dat relevant is voor het maatschappelijk en 
bedrijfsmatig verantwoord functioneren van Geestmerloo. 
 

Naast je managementtaken sta je net als je collega’s klaar voor iedereen die de natuurbegraafplaats bezoekt. 
Je geeft voorlichting, begeleidt uitvaarten en voert de bijbehorende administratieve taken uit. Kwaliteit en 
klantgerichte dienstverlening zijn hierbij cruciaal.  

Basis voor succes 
Je hebt minimaal HBO niveau en 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring. Ook ben je klant- en 
resultaatgericht en beschik je over een groot doorzettingsvermogen. Verder heb je uitstekende 
communicatieve, adviserende en leidinggevende vaardigheden en heb je het vermogen om mensen op een 
natuurlijke manier aan je te binden en om ze te enthousiasmeren. Je bent authentiek, representatief en 
empathisch en je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar (bij voorkeur 40 uur). Je bent flexibel in 
weekenden en tijdens drukke periodes en je bent woonachtig binnen een straal van 15 km van Geestmerloo. 
 
Het is vanzelfsprekend dat je affiniteit hebt met natuur, cultuur en natuurbegraven. 
 

Interesse in deze functie?  
Mail je brief met motivatie, CV en een pasfoto voor 7 januari 2020 naar vacature@dunweg.nl. Voor meer inlichtingen 

kun je bellen met Ingrid Brunemann, telnr 023-5633544. De eerste gesprekken zullen in januari 2020 worden 

gevoerd. 

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