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Office Multitasker met liefde voor wonen & interieur (m/v) 
8 u/w, met zicht op uitbreiding, uren in overleg flexibel in te delen  
 
VERBAU is de eersteklas partner voor betonstuc en leemstuc in Nederland en Vlaanderen. We 
bieden het totaalpakket van advies tot en met uitvoering en we verkopen onze producten aan 
professionals en doe-het-zelvers. We denken graag met onze opdrachtgevers mee over 
interieurprojecten en delen onze vakkennis over VERBAU-betonstuc en leemstuc en de 
verwerking daarvan. Desgewenst voeren we het werk met liefde uit, in heel Nederland en 
Vlaanderen. 
 
We zoeken een collega om ons ambachtelijke familiebedrijf dat werkt vanuit Zaltbommel te 
versterken! 
 
Als Office Multitasker bij VERBAU heb je een veelzijdige en afwisselende functie en ben je ons 
visitekaartje voor opdrachtgevers, klanten en leveranciers. Je helpt als dat nodig is de 
toonkamer/winkel maar bent vooral verantwoordelijk voor: 

• Offerte- en factuurtraject: voorbereiden, controleren, uitwerken, versturen en nabellen van 
offertes en facturen 

• Financiële & projectadministratie  
• Het beantwoorden van telefoontjes en e-mails 
• Inkoop- en voorraadbeheer 

 
Jij: 

• Bent gek op wonen & interieur 
• Bent klantgericht: je geeft opdrachtgevers persoonlijke service en een goed gevoel 
• Bent handig in het werken met online applicaties als Yanomo, Moneybird en Mollie (kennis 

van Wordpress is een pré) 
• Bent communicatief sterk, weet goed overzicht te houden en werkt accuraat 
• Bent nieuwsgierig en leergierig, óók naar onze materialen en technieken 
• Kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler 
• Denkt graag mee in een snel groeiend bedrijf en bent oplossingsgericht 
• Spreekt en schrijft vloeiend en foutloos Nederlands (Frans en/of Duits is een pré) 
• Hebt ten minste MBO werk- en denkniveau en werkervaring in een vergelijkbare functie 

 
Wij bieden: 

• Een functie boordevol afwisseling in een groeiend, ambachtelijk en creatief familiebedrijf 
• Een klein, enthousiast team in een flexibele organisatie waarin hard wordt gewerkt, successen 

worden gevierd en meedenken wordt gewaardeerd 
• Kans op uitbreiding van het aantal uren en verantwoordelijkheden 
• Een marktconform salaris 
• Zicht op uitbreiding van het aantal uren en een vast contract 

 
Enthousiast?  
Mail je sollicitatie, met motivatie en cv voor 16 mei 2016 aan Marieke Hüsstege via 
werk@verbau.nl 


