
GEVRAAGD: 
Medewerker werkplaats en materieel

voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. 

Wat ga je doen?

Als medewerker werkplaats ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de werkplaats, inkoop en 

uitgifte van materieel en het tijdig leveren van materieel voor diverse bouwprojecten. Hierbij heb je veelvuldig 

contact met de verantwoordelijke uitvoerder. Het betreft een zelfstandige functie.

Je taken (onder andere):

•	 Het laden en lossen van materieel 

•	 Het tijdig verzorgen van materieel voor de bouw

•	 Het beheren en onderhouden van de werkplaats

•	 Het keuren van materieel 

•	 Het opvragen van offertes en het bestellen van materieel 

•	 Uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen

•	 Het uitvoeren van eenvoudig timmerwerk

www.haafkes.nl

Functie-eisen:

•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	Heftruck	certificaat

•	 Je bent in het bezit van Rijbewijs BE

•	 Je bent in het bezit van een VCA diploma

Haafkes onderscheidt zich al ruim 90 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele 

bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel 

familiebedrijf, waar aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Er heerst een gemoedelijke sfeer, er zijn 

korte lijnen en naast hard werken is er veel ruimte voor teambuilding en gezelligheid. Zo vindt er jaarlijks (naast de 

traditionele kerstborrel en zomerbarbecue) een personeelsdag en veiligheidsdag plaats. Daarnaast organiseert de PV 

van Haafkes personeelsfeesten, het Haafkes Sinterklaasfeest (voor de kinderen van de medewerkers) en wordt er 

aandacht besteed aan diverse jubilea. Bij Haafkes maak je deel uit van een grote familie; iedereen kent elkaar en 

voelt zich betrokken door persoonlijke benadering.

Wij bieden:

Stuur je motivatiebrief met cv naar werkenbij@haafkes.nl, ter attentie van Mireille Wiggers en hopelijk verwelkomen 

we je snel in ons team!

Jouw kwaliteiten:

•	 Secuur en accuraat 

•	 Plannen en vooruit kijken

•	 Van aanpakken weten 

•	 Zelfstandig werken 

•	 Sociaal en communicatief vaardig 

•	 Flexibel


