
 

V A C A T U R E 

 Administratief medewerker 
 

Verbeek Broederij en Opfok is een gevestigde naam op het gebied van opfokhennen, kuikens en 

broedeieren op de Europese markt met ruim 500 klanten. Vanuit het hart van de Nederlandse 

legpluimveehouderij in Lunteren opereert Verbeek Broederij en Opfok. In de polder bij Zeewolde staat 

Verbeek’s moderne, professionele broederij. Kwaliteit van haar producten in combinatie met een 

doelgerichte aanpak moeten bijdragen aan de meest optimale resultaten voor haar klanten. 

Doelgerichtheid en deskundigheid in combinatie met een grote betrokkenheid van alle medewerkers 

bij de pluimveesector kenmerken het bedrijf. Binnen ons bedrijf zijn de lijnen kort en er is volop ruimte 

om flexibel en slagvaardig te werken. Voor ons team in de Broederij Zeewolde zijn wij op zoek naar 

een administratief medewerker. 

Functieomschrijving  Administratief medewerker:  
 Ondersteunt de Teamleider en Assistent Teamleider Broederij Zeewolde. 

 Aanspreekpunt voor telefonisch contact en balie ontvangst. 

 Verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden voor de Broederij Zeewolde, o.a. 

o Urenregistratie 

o Gereed maken van orderdocumenten 

o Ondersteuning van de kwaliteitsdienst 

o Verwerken van procesinformatie 

 Rapporteert aan de teamleider.  

Profiel - competenties 
 Actief, servicegericht, enthousiast en klantvriendelijk. 
 Teamspeler, resultaatgericht en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Integriteit en betrouwbaarheid is vereist bij het omgaan met vertrouwelijke 

organisatiegegevens 

 Oplettend en accuraat. 
 Zelfstandig. 
 Flexibel. 
 Geen 8-5 mentaliteit. 

 
Functie-eisen  

 Een MBO niveau met HBO werk- en denkniveau. 
 Beschikbaar voor minimaal 3 dagen per week. 
 Goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing in de Nederlandse taal; Engelse en Duitse 

taal is een pré. 
 

Standplaats: Zeewolde 
 

Aanbod 

Verbeek Broederij en Opfok biedt een uitdagende functie aan een administratief medewerker, die 

graag met een grote mate van zelfstandigheid breed actief wil zijn binnen onze Broederij in Zeewolde. 

Je maakt deel uit van een klein, gemotiveerd en slagvaardig team, waarbij je de ruimte krijgt voor het 

inbrengen van ideeën en je ambities waar te maken. Wij bieden arbeidsvoorwaarden, die passen bij 

de inhoud van de functie. 

 

Reageren 

Wil je solliciteren mail dan je sollicitatiebrief met een actuele CV naar Verbeek Broederij en Opfok, 
t.a.v. Mw. A. van Elst / Mw. I. Spruijt, email adres Officemanagement@Verbeek.nl  
Uitgebreide informatie over Verbeek is te vinden op www.verbeek.nl 
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