
Leerling asfaltverwerker
1 fte (m/v)

Kom bij ons werken en behaal tegelijkertijd je diploma tot asfaltverwerker! Jansma Drachten B.V. 
is al meer dan 100 jaar expert in infa, bouw, bodem en planontwikkeling.  Wij voeren 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. Voor onze asfaltploeg zoeken wij een leerling 
asfaltverwerker.

Wat bieden wij
Een contract op basis van de Bouw CAO, met de mogelijkheid tot een vast contract. Het asfaltseizoen start 
voor ons in het voorjaar, dan start je ook met je asfaltcarrière. Wij betalen je BBL-opleiding en bieden je 
naast de goede primaire arbeidsvoorwaarden ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld een gunstige pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een collectiviteitskorting op je 
zorgverzekering. Wil je na deze opleiding verder leren? Ook dat is mogelijk. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatie en cv naar: solliciteren@jansma.biz t.a.v. de heer G. Kempenaar.  Mocht je nog vragen 
hebben, dan kun je contact opnemen met Klaas Kooistra via 06 - 51 52 64 10 of via k.kooistra@jansma.biz

Acquisitie door werving- en selectiebureau’s 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

Over jou
• Je hebt technisch inzicht
• Je werkt graag buiten
• Je hebt zin om de twee-jarige BBL-opleiding asfaltverwerker (MBO niveau 2) af te ronden
• Je kunt goed samenwerken
• Je hebt rijbewijs B
• Je hebt een goede fysieke gezondheid

De uitdaging
Heb je technisch inzicht en wil je samen met ons wegen, fi etspaden, wandelpaden en boerenerven mooi 
zwart maken? Als leerling asfaltverwerker maak je deel uit van onze asfaltploeg en ben je verantwoordelijk 
voor het vakkundig aanbrengen of repareren van asfalt. Terwijl je werkt volg je de BBL-opleiding tot 
asfaltverwerker, de theorie leer je op school en bij ons doe je praktijkervaring op. Je krijgt winterscholing 
en zomerscholing. Naast asfalteren help je bij eenvoudig meet- en uitzetwerk. Ook maak je met 
handgereedschap het asfalt vlak en werk je randen bij en naden af. Aan het einde van het asfalteren 
verwijder je asfaltresten en maak je het gereedschap, materieel en de weg weer schoon. Zo nodig verricht je 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. Je werkt nauw samen met je collega’s en aan het einde van de 
dag moet alles gerapporteerd worden. 


