
Betontimmerlieden
 

Jansma Drachten B.V. is meer dan 100 jaar een expert op het gebied van 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 werkloca� es ontzorgen onze medewerkers de klant: van 
advies, ontwerp, materieel, realisa� e en onderhoud tot complete omgevingscommunica� e en intelligente 
projectoplossingen. Ons team houdt van persoonlijk contact en korte lijnen. Wij zoeken per direct 
beton� mmerlieden.

Wat bieden wij
Een contract op basis van de Bouw-, Uta CAO, met de mogelijkheid tot een vast contract. 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 opleidingen 
of cursussen te volgen. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je brief met motivatie en CV naar solliciteren@jansma.biz, t.a.v. de heer G. Kempenaar. 
Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar 0512 - 33 40 70.

Aquisitie door werving- en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld, ook niet het vrijblijvend toesturen van CV’s. 

De Bolder 1 - 9206 AM Drachten      Postbus 591 - 9200 AN Drachten
  0512 - 33 40 70    -  info@jansma.biz    -  www.jansma.biz

De uitdaging
Als betontimmerman maak je onderdeel uit van ons team van timmerlieden. Samen bouwen we mooie civiele projecten 
in de drie noordelijke provincies. We bouwen o.a. gemalen, bruggen, tunnels en rioolwaterzuiveringen. We realiseren het 
betonwerk op locatie maar hebben ook de mogelijkheid om in-huis elementen prefab te maken. We bekisten zowel 
traditioneel alsook met systeembekisting. Je werkzaamheden bestaan uit het opzetten van bekistingen, het storten 
afwerken en nabehandelen van beton. We draaien onze hand ook niet om voor houten constructies en renovatie 
werkzaamheden van onder andere kademuren. We zijn trots op onze gerealiseerde projecten! 

Over jou
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de civiele betonbouw;
• Je bent in bezit van een VCA diploma (of bent bereid deze te halen);
• Je bent in bezit van een rijbewijs (bij voorkeur BE);
• Je bent een teamplayer maar kunt ook goed zelfstandig werken;
• Je kunt zelfstandig vanaf een tekening het werk maken;
• Je bent secuur in het naleven van maatvoering en de kwaliteit van je werk.


