WERKEN BIJ VERBAU, VACATURE VAKMAN
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. VERBAU werkt vanuit de vesting van Zaltbommel maar
vanwege ons specialisme worden we gevraagd voor uitvoering in heel Nederland en België. Dat betekent dat
je als vakman ook af en toe meerdere dagen van huis bent.
(toekomstig) Creatief vakman (m/v)
In dienst bij VERBAU (geen zzp’er)
Als (aankomend) creatief vakvrouw/man specialiseer je je in betonstuc en leemstuc. Je leert hoe je vloeren,
badkamers, wanden, keukenbladen en meubels afwerkt met deze bijzondere materialen. Zodat jij vakwerk
kunt leveren bij onze opdrachtgevers in heel Nederland en België.

Ons kleine familieteam bestaat uit creatieve, betrokken professionals. Eigenaars Michiel Verheggen en
Marieke Hüsstege hebben beide een achtergrond aan de kunstacademie, waarderen meedenken en streven
altijd naar een beter resultaat of slimmere oplossingen. Heb jij een creatieve achtergrond die je, naast het
aanbrengen van betonstuc en leemstuc, kunt inzetten in ons bedrijf, dan staan we daarvoor open. De functie
van vakman is voor ten minste 22,5 contracturen per week en in overleg flexibel in te vullen.
Jij:

•
•
•
•
•
•
•

Werkt graag met je handen en hebt feeling voor (af)bouwen
Bent flexibel inzetbaar en houd je aan je afspraken
Kunt je inleven in opdrachtgevers en denkt oplossingsgericht
Voelt je verantwoordelijk voor een kwalitatief eindresultaat: je werkt secuur en hebt oog voor detail
Werkt graag zelfstandig maar bent ook een echte teamspeler
Spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands
Hebt je rijbewijs B

Wij bieden:
• Een baan met verantwoordelijkheid in een groeiend, ambachtelijk en creatief familiebedrijf
• Flexibele werktijden
• Ruimte voor ontwikkeling, scholing en het inzetten van je talenten
• Een klein, enthousiast team waarin we hard werken, successen vieren en meedenken waarderen
• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Afbouw
Enthousiast?
Mail je sollicitatie, met korte motivatie en cv aan Marieke Hüsstege via werk@verbau.nl. Eerst meer weten of
overleggen? Bel ons op 0418-84 22 25, of loop binnen in onze toonkamer-werkplaats-winkel in de vesting
van Zaltbommel.
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