
Milieukundig veldwerker 
/ monsternemer 
0,5-1 fte (m/v)

Jansma Drachten B.V. is al bijna 100 jaar een expert in infra, bouw, bodem en planontwikkeling. Wij voeren projecten 
uit in Noord-Nederland, het bouwen van tunnels, bruggen en sluizen en het aanleggen van wegen behoort tot onze 
kerntaken. Vanuit verschillende werklocaties ontzorgen onze medewerkers de klant: van advies, ontwerp, materieel, 
realisatie en onderhoud tot complete omgevingscommunicatie en intelligente projectoplossingen. Ons team houdt 
van persoonlijk contact en korte lijnen. We werken daarom met open deuren voor het beste resultaat. Op korte  
termijn zijn wij op zoek naar een milieukundig veldwerker/monsternemer.

De uitdaging
Als milieukundig veldwerker ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van milieukundige onderzoeken en 
advisering. Je verzorgt de bodemonderzoeken van A tot Z. Je neemt monsters in het kader van Besluit 
bodemkwaliteit conform BRL SIKB 1000. Je verricht grondboringen, waterbodemonderzoeken en plaatst peilbuizen  
conform de BRL monsterafname BRL SIKB 2000. Daarnaast verwerk en rapporteer je alle verkregen  
onderzoeksresultaten aan je projectleider. Ook draag je bij aan de interne kennisoverdracht op milieugebied.  
Je standplaats is Drachten, maar je werkgebied is Noord-Nederland.

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 functie  
belangrijk zijn. Tevens ontvang je een auto van de zaak of reiskostenvergoeding, een laptop en een telefoon.

Zodra je bent aangenomen kun je wat ons betreft de volgende dag aan het werk! We bieden je een tijdelijk contract van 
een jaar. Het aantal uren wordt in overleg bepaald, part- en fulltime werken behoren beide tot de mogelijkheden.  

Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatie en CV voor 17 december naar: solliciteren@jansma.biz t.a.v. de heer G. Kempenaar. 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de heer L. de Jong via 06 - 51 21 67 42. 
of l.dejong@jansma.biz. 
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Over jou
• Je bent in het bezit van een MBO/HBO diploma Civiele Techniek, Milieutechniek, Cultuurtechniek of vergelijkbaar;   
• Je hebt minimaal één jaar relevante werkervaring;
• Je bent gecertificeerd conform BRL SIKB 1000 en 2000;
• Kennis van en affiniteit met bodemkunde en bodemverontreiniging;
• Rijbewijs B;
• Sociaal en communicatief vaardig;
• Je bent een aanpakker en wilt graag buiten werken.

Als milieukundig veldwerker ga je aan de slag met het doen van bodem- en 
waterbodem onderzoek. Je werkgebied is Noord-Nederland.

Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld. 
Ook niet het vrijblijvend toesturen van cv’s.


