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De werkwijze van Bouw met Polen te Groningen

Gemotiveerd, gedreven
en professioneel
Aan de Stavangerweg te Groningen is het kantoor van
Bouw met Polen gevestigd. Bouw met Polen verzorgt
bouwprojecten met medewerking van Poolse
werknemers die gespecialiseerd zijn in nieuwbouw,
onderhoud, renovatie en restauratie van woningen en
kantoren in Nederland. “We werken zowel in het
noorden van het land als in de randstad”, vertelt
algemeen directeur Sebe Kamps.
Sebe Kamps:“Wij regelen alles voor de Polen hier in Nederland”
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