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We zoeken een collega om ons creatief ambachtelijke familiebedrijf dat werkt vanuit Zaltbommel 
te versterken. In ons team uitvoering is plek voor een: 

 

Stukadoor met passie voor bijzonder stucwerk (v/m) 
Fulltime in dienst van VERBAU (geen zzp’er) 

 

VERBAU is de eersteklas partner voor betonstuc en leemstuc in Nederland en België. We 
bieden het totaalpakket van advies tot en met uitvoering én we verkopen onze producten 
in onze winkel en webshop 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 België. 
 
Als zelfstandig werkend stukadoor bij VERBAU specialiseer je je in betonstuc en leemstuc. Je stuukt 
badkamers, wanden, plafonds, en ook keukenbladen, meubels en vloeren. We leren je alles over het 
werken met onze bijzondere materialen zodat jij vakwerk kunt leveren bij onze opdrachtgevers. Vanwege 
ons specialisme worden we gevraagd voor uitvoering in heel Nederland en België. Dat betekent dat je als 
stukadoor bij VERBAU ook een aantal keer per jaar meerdere dagen van huis bent. Ons hechte team 
uitvoering bestaat uit vakmensen die vaak een creatieve achtergrond hebben.  
 
Jij:  

• Hebt voldoende werkervaring als stukadoor (maar bent niet per definitie hiervoor opgeleid). 
• Bent geen standaard stukadoor, je hebt passie voor bijzonder stucwerk. 
• Hebt een streepje voor wanneer je al ervaring hebt met leemstuc en/of betonstuc (of 

microcement, béton-ciré of mortex). 
• Kunt je inleven in opdrachtgevers en denkt oplossingsgericht. 
• Voelt je verantwoordelijk voor een kwalitatief eindresultaat: je werkt secuur, efficiënt en hebt oog 

voor detail. 
• Werkt graag zelfstandig maar bent ook een echte teamworker. 
• Spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands. 
• Bent in bezit van rijbewijs B. 
• Hebt geen 7-tot-3-mentaliteit. 

 
Wij bieden:  

• Een baan met verantwoordelijkheid in een groeiend, ambachtelijk en creatief familiebedrijf  . 
• Alle ruimte voor ontwikkeling en scholing. 
• Een klein, enthousiast team in een flexibele organisatie waarin we hard werken, altijd naar een 

beter resultaat streven, successen vieren en meedenken wordt gewaardeerd. 
• Marktconform salaris volgens de CAO Afbouw. 

 
  Enthousiast? 
  Mail je sollicitatie, met korte motivatie en cv, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 juni 2017 aan 
Marieke Hüsstege via werk@verbau.nl. We plannen de sollicitatiegesprekken in week 26. 
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