Balkman
1 fte (m/v)
We zijn een allround aannemersberdrijf met korte lijnen, een no-nonsense aanpak en een
prettige werksfeer. Onze asfaltploeg is toe aan een uitbreiding (Asfalt Verwerking Jansma
Roelofs), daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren Balkman.
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.
De uitdaging
Je bedient samen met de machinist de asfaltverwerkmachine. Jij zorgt ervoor dat de asfaltlaag volgens specificaties en tekeningen wordt afgewerkt door de machine. Tijdens het asfalteren regel je de
stampmessen/trilbalk, spreidwormen en asfaltaanvoer. Ook zorg je ervoor dat de machine klaar is
voor het volgende transport. Daarnaast controleer je het asfaltmengsel op samenstelling, ontmenging
en temperatuur. Ook let je erop of het werk volgens opdracht, veiligheids- en milieuvoorschriften
en kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Je hebt contact met de asfaltcentrales en regelt het asfalttransport. Je werkt flexibele uren en soms maak je overuren. Werken in het weekend en ‘s nachts is geen
uitzondering. Je hebt een technische achtergrond en verricht onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan de machines. Indien nodig vervang je de chauffeurs in de asfaltploeg. Ook het afwerken van
het asfalt hoort bij de functie.
Over jou
• Je beschikt over een MBO opleiding in het asfalt.
• Je heb minimaal 3 jaar ervaring in deze of een gelijkwaardige functie.
• Je bent in het bezit van VCA VOL
• Je bent in het bezit van een Veilig werken langs de weg certificaat of bereid deze te halen.
• In het bezit van een geldig rijbewijs CE met CCV-B en/of code 95 is een pré.
• Verder ben je collegiaal en in staat fysiek belastend werk te leveren.
Wat bieden wij
Een contract op basis van de CAO Bouw. 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 naar: info@jansma.biz. T.a.v. de heer G. Kempenaar. Mocht je nog
vragen hebben, dan kun je bellen naar: 0512-33 40 70.
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