
 

 

Allrounder Partyverhuur ’t Bockje Bathmen “fulltime” 

 

Ben jij toe aan een veelzijdige en afwisselende baan in de partyverhuur, dan ben jij wellicht de collega 

die ons team komt versterken! 

 

Ons bedrijf 

´t Bockje Bathmen is het familiebedrijf van Gerben en Harald Elmerink. Het bedrijf omvat een zeer 

uitgebreide slijterij met webshop en het verzorgen van partycatering. Voor een feest aan huis of bij 

bedrijven bieden wij altijd een complete oplossing, of het nu gaat omdat iemand jarig is, een bruiloft, 

een housewarming, bedrijfsopening, huwelijksfeest, niets is ons te gek. 

De werkzaamheden die je gaat uitvoeren zijn heel divers. Het gaat van bezorgen van drank naar 

klanten tot het compleet verzorgen van een bruiloft of catering party op locatie. Dit houdt o.a. in: het 

verzamelen van de juiste materialen, het opbouwen op locatie van de tent met vloer, inrichten, het 

gereed maken van de bar, helpen bij de party, en na een aantal dagen alles weer afbreken en  

opruimen in onze loods. En als je het ambieert kun je zelfs helpen tijdens de bruiloft achter de bar en 

zorgen dat alles vlot verloopt. 

Op rustige dagen help je ons ook om ons assortiment repareren, schoon te maken en opknappen van 

onze verhuur artikelen 

 

Wie ben jij 

• Je bent een aanpakker en weet als hoe je effectief en nauwkeurig kunt werken 

• Je ziet het werk liggen en durft indien nodig het voortouw te nemen.  

• In staat fysiek werk te verrichten 

• Inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je bent collegiaal en werkt graag in teamverband 

• Je hebt een service gerichte instelling 

• Je kunt zelfstandig werken en hebt een flexibele instelling 

• Je hebt minimaal Rijbewijs B  

 

Je vindt bij ons 

• Veel ruimte voor eigen initiatief 

• Een veelzijdige, dynamische functie  

• Samenwerking in een enthousiast, collegiaal en werkend team 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met een mogelijkheid tot verlenging 

• Beloning volgens CAO 

 

Heb je interesse in deze functie?  Mail (info@bockje.nl) ons je CV en motivatie en wij nemen contact 

met je op!  

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerben of Harald Elmerink  

(0570-541278).  


