
 

 

 

 

 
 

 
 
Verilabs is onderdeel van TMFI B.V. en is gevestigd in Gouda. TMFI is een dynamisch bedrijf dat 
rechtsgeldig verwantschapsonderzoeken en forensisch onderzoek aanbiedt. We bestaan uit een 
klein team, maar verrichten grote zaken.  
 

 

We zijn per direct op zoek naar een:  

 

Administratief medewerker Front-office (m/v) 

Wat ga je doen? 
 

Je bent verantwoordelijk voor: 
- telefonisch klantcontact, zowel particulier als zakelijk, waarin je o.a. informatie verstrekt en 

afspraken inplant. 
- klantcontact via de e-mail waarin je o.a. aanvragen in behandeling neemt en vragen 

beantwoordt.  
- algemene office-management taken. 
- ondersteuning financiële administratie. 

- het registreren en verzenden van pakketten en post. 
- het verzenden van uitnodigingen aan partijen die een DNA onderzoek moeten ondergaan 

(via de rechtbank) en hierover contact onderhouden met de rechtbank en advocaten. 
- op termijn kunnen hier werkzaamheden aan worden toegevoegd passend bij de functie. 

 
Wat verwachten wij? 
 

Je bent zelfstandig werkend, communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk in het 
Nederlands en in het Engels. Je bent klant- en resultaatgericht, accuraat en handig, betrokken en 
sociaal. Je kunt je goed inleven in de behoeften en wensen van de klant, kunt goed omgaan met 
stress, bent vertrouwd met MS Office en computervaardig in algemene zin. Je hebt minimaal een 
MBO-opleiding afgerond en hebt bij voorkeur kennis op het gebied van natuurwetenschap en DNA. 
Een achtergrond als dokters- of apothekersassistente en ervaring met een kwaliteitssysteem zijn 

een pré.  

 
Wat biedt Verilabs? 
 
Wij bieden je een 24-urige werkweek in een dynamische, internationale werkomgeving met 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling met een optie tot uitbreiding naar 32 uur. We bieden ook 
een passend salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

 
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Radjni Chedi via info@verilabs.nl of 
telefonisch op ma en wo via het telefoonnummer 085 105 1415. 
 
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV, onder vermelding van het vacaturenummer, naar 
info@verilabs.nl.   
 

Sluitingsdatum  
31 mei 2019  
 
Vacature nummer  

2019-001   
 

 

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.         

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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