Bouw aan
jouw eigen
toekomst.

Haafkes
bouwt
aan jouw
toekomst!
Afwisselend werk

Veel uitdagende unieke (utilitaire) projecten
Haafkes legt haar focus op bijzondere uitdagende projecten met een
hoge moeilijkheidsgraad, waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve
technieken. Onze focus ligt niet op seriematige (woning)bouw.
Jouw dag is elke dag anders!

Weinig reistijd

Regionaal georiënteerd
+/- 80% van de opdrachten wordt binnen een straal van 50 km
uitgevoerd en dat voorkomt lange reistijden. Zo ben je niet uren
onderweg, dus is er meer tijd om plezierig je vak uit te oefenen.
Op tijd thuis voor het eten… en op tijd op de voetbaltraining!

Haafkes is een modern familiebedrijf en bouwt met meer
dan 90 vakmensen aan mooie afwisselende projecten in
de regio. Wij bieden jou een toekomst in de bouw, waarbij
persoonlijke ontwikkeling ook echt persoonlijk is.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is bij ons maatwerk
Haafkes biedt naast interne- en externe opleidingen ook persoonlijke
begeleiding op het gebied van doorontwikkeling en groei van
werknemers. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers in
goede gezondheid doen wat ze graag willen doen.
Wij bouwen aan jouw toekomst!

Sociale werkgever

Meer dan Bloemen, BBQ’s en Bier: Oprechte interesse
Er is bij Haafkes veel aandacht op gebied van stresspreventie, gezonde
levensstijl en persoonlijke ontwikkeling. Er worden activiteiten
aangeboden op het gebied van ergonomie, duurzame inzetbaarheid en
veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor de balans tussen werk en privé.
Jij maakt deel uit van de ‘Haafkes-familie’!

Bekijk jouw leuke(re) baan op: www.werkenbijhaafkes.nl

Wij willen
je graag
ontmoeten!
Onderneem actie!
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken?
Leuk! Kom dan vrijblijvend langs voor een bak koffie. Mireille Wiggers,
onze personeelsfunctionaris, wil graag kennis met je maken.
Stages / Leerbedrijf
Wij zijn ook doorlopend op zoek naar gemotiveerde stagiaires en starters.
We willen je graag van alles leren!
Meer informatie en actuele vacatures
Uitgebreide informatie en een overzicht van alle actuele vacatures staan
op: www.werkenbijhaafkes.nl. Ook open sollicitaties zijn altijd welkom.
Heb je een vraag?
Wil je vrijblijvend meer informatie over een vacature of leerwerkplek?
Mireille staat je graag te woord. Je kunt haar bereiken op:
Telefoon: 0547-285000
E-mail: werkenbij@haafkes.nl.

Bekijk jouw leuke(re) baan op:
www.werkenbijhaafkes.nl

