
acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

Vacature 

Zaterdagkracht M/V 
Bedrijfsprofiel:   

Bouw met Polen B.V. houdt zich bezig met bouw, verbouw en onderhoud van vastgoed in 
de meest ruime zin van het woord. Opdrachtgevers komen zowel uit de particuliere alsook 
uit de zakelijke markt. 
Bouw met Polen B.V. is al 10 jaren succesvol actief in Nederland. Met name de ruime 
omtrek van de regio’s Hilversum, Utrecht en Amsterdam kunnen we als ons werkgebied 
rekenen. Bouw met Polen B.V. werkt in de uitvoering veelal  met Poolse bouwvakkers. 
We werken met korte lijnen en op een informele basis. Een enthousiaste, flexibele no-
nonsense instelling is bij ons normaal. Geen van onze medewerkers heeft een 9 tot 5 
mentaliteit.  

 
Functieomschrijving: 

Voor een betere ondersteuning van de organisatie zijn wij op zoek naar één of twee 
zaterdagkrachten / magazijnmedewerkers. Als zaterdagkracht help je mee op de diverse 
bouwplaatsen en houd je het magazijn op orde. Je beschikt daarbij over een grote mate 
van zelfstandigheid. 
 

Jouw hoofdtaken: 
• Het ontvangen, verzamelen en onderhouden van materiaal, materieel en gereedschap 

in het magazijn 
• Het uitvoeren van eenvoudige administratieve handelingen in ons kantoor 
• Het verzorgen van diverse ondersteunende werkzaamheden zoals het onderhouden 

van materieel, gereedschap en het op orde houden van het magazijn 
• Het meewerken op de bouwplaats en het ondersteunen van onze bouwvakkers 

 
De ideale kandidaat:  

• Beschikt over VMBO werk- en denkniveau 
• Heeft ervaring met Word, Excel en Outlook (Ibis-Trad is een pré) 
• Is betrokken en heeft affiniteit met de bouw 
• Beschikt over een flexibele instelling en houdt van aanpakken  
• Werkt nauwkeurig en voelt zich verantwoordelijk 

 
Ons aanbod: 

• Salaris in goed overleg 
• Werktijden in overleg (we denken aan zaterdagen en vakanties)  
• Afwisselende werkzaamheden met veel zelfstandigheid 
• Mogelijkheid om mee te werken aan bouwprojecten en te leren over de bouw 

 
Interesse? 

Graag zien we jouw gemotiveerde reactie voorzien van jouw CV tegemoet. Je kunt dit 
sturen naar ons email adres info@bouwmetpolen.nl  onder vermelding van “vacature 
zaterdagkracht” ter attentie van Dhr. S. Kamps of per post naar; 
 
Bouw met Polen BV      
T.a.v. Dhr. S. Kamps     t 088-0330 880 
1e Loswal 14-16      info@bouwmetpolen.nl  
1216 BE Hilversum      www.bouwmetpolen.nl  
 
Mocht je vragen hebben dan kun je ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.  
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