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Jansma Drachten B.V. voert voornamelijk projecten uit in Noord-Nederland. Het bouwen van 
tunnels, bruggen en sluizen en het aanleggen van wegen behoort tot onze kernactiviteiten. We 
zijn een allround aannemersberdrijf met korte lijnen, een no-nonsense aanpak en een prettige 
werksfeer. Wegens uitbreiding van onze communicatieactiviteiten zijn we op korte termijn op 
zoek naar een communicatiemedewerker.

De uitdaging
Als communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het beheren en mede-ontwikkelen van 
de website en het actueel houden van de social media kanalen van Jansma Drachten. Daarnaast 
heb je interesse in de bouw -en infrasector en kun je snel schakelen wanneer er ondersteuning ge-
vraagd wordt voor de projectcommunicatie. Je bent creatief met taal en je kunt informatie verwerken 
tot wervende en doelgroepgerichte teksten. Ook kun je goed fotograferen en ben je graag op pad.      
Samen met de communicatieadviseur werk je aan een sterke basis voor de communicatie. 

Wat bieden wij
Een contract op basis van de Bouw-, Uta CAO. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij 
jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en 
een collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Ook krijg je voldoende gelegenheid om opleidingen 
of cursussen te volgen, die voor jouw baan belangrijk zijn. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je brief met motivatie en CV vóór 12 januari 2018 naar: info@jansma.biz t.a.v. 
Dhr. G. Kempenaar. Jansma Drachten is niet bereikbaar voor vragen tussen 25 december en 
12 januari vanwege de kerstvakantie. 

Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld. Ook niet het vrijblijvend toesturen van CV’s. 
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Over jou
•	 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
•	 Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van communicatie en/of marketing
•	 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
•	 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
•	 Actuele kennis van social media, online marketing en Wordpress. 


