
Wij zijn op zoek naar een fulltime kleurmaker/ster. 
 
Heb jij werkervaring als kleurmaker en wil je jouw loopbaan voortzetten? Kom dan bij Neverlak 
werken. Ons bedrijf is bekend geworden door de producten die jij op kleur gaat mengen: verf! 
 
De basis van de huidige verffabriek Neverlak B.V. werd gelegd omstreeks 1870 en wel als filiaal van 
een Franse verffabriek met vestigingen in Frankrijk, België, Zwitserland, Algerije en Marokko. 
Omstreeks 1924 werd de fabriek aan de Duivendrechtsekade in gebruik genomen, waar o.a. de 
speciale koudwaterverf FRESCOLITHE werd vervaardigd. Hoe populair het product FRESCOLITHE was, 
blijkt wel uit het feit dat door de schilders in en rond Amsterdam werd gesproken van 
"FRESCOLITHEN". Dit was in die tijd de geijkte term voor het behandelen van muren met waterverf, 
onverschillig met welke product dit werd gedaan.   
 
Dit ga je doen 

Je begint de dag samen met jouw collega’s van de kleurmakerij en de productie. In de veelzijdige rol 
als kleurmaker ben je verantwoordelijk voor het op kleur maken van de verf. Daarnaast houd je 
samen met jouw collega’s in de kleurmakerij het voorraadproces op orde. 

Een proactieve uitstraling, samenwerking met jouw collega’s en punctualiteit zijn belangrijke 
eigenschappen in jouw functie. Jij zorgt ervoor dat de klant de juiste kleuren en producten ontvangt. 
In de kleurmakerij zijn jouw taken en verantwoordelijkheden onder andere: 

 Het op kleur maken van verf. 
 Zorgdragen voor de orde en netheid in de kleurmakerij. 
 Onderhoud verrichten aan de verfmengmachine. 
 Kleurpasta’s bijvullen in de verfmengdispensers. 
 Verforders verzendklaar maken voor in- en extern transport. 
 Ontvangen goederen inruimen in de kleurmakerij. 
 Werkzaamheden verrichten in het magazijn. 
 Laden en lossen van goederen. 

Dit krijg je 
 

 Brutosalaris tussen € 12,50 en € 13,63 per uur  
 8 % eindejaarsuitkering 
 8 % vakantiegeld 
 Bij start een jaar contract met een proeftijd van één maand  
 Reiskostenvergoeding mocht je van buiten Amsterdam komen 
 Fulltimebaan van 40 uur per week  
 Werken bij een toonaangevend bedrijf 

 
Dit neem je mee 
 

 Minimaal één jaar werkervaring als kleurmaker 
 Beschikbaarheid van 40 uur per week 
 In staat om fysiek zwaar werk te verrichten 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, vanwege de 

veiligheidsinstructies en communicatie op de werkvloer 
 Eigen vervoer om af te reizen naar de werklocatie in Amsterdam 

 
Wil jij pluspunten scoren? Als jij een heftruckcertificaat hebt, dan heb je zeker een streepje voor! Bij 
voorkeur woon je in (de buurt) van Amsterdam. 
 
Voldoe jij aan de eisen en ben je enthousiast? Wacht dan niet langer en solliciteer vandaag nog! 
 
Mail naar david@neverlak.nl, erik@neverlak.nl of bel 020 665 56 78 en vraag naar Erik. 


