
Jansma Drachten B.V. is al 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. Het team van Jansma kenmerkt zich door integere, betrokken en innova� eve deskundigen op ieder 
vlak. Ons team houdt van persoonlijk contact zonder opsmuk en werkt daarom met open deuren voor het beste 
resultaat. Wij zoeken per direct een hoofduitvoerder/projectleider.

Wat bieden wij
Wij bieden jou een vaste baan aan, op basis van de Bouw- Uta CAO. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden krijg je ook 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een guns� ge pensioenregeling, een telefoon en auto van de zaak en 
een collec� viteitskor� ng op je zorgverzekering. Omdat je nooit te oud bent om te leren krijg je volop de mogelijkheid om 
opleidingen of cursussen te volgen die passen bij je func� e. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je brief met mo� va� e en CV naar solliciteren@jansma.biz t.a.v. Dhr. G. Kempenaar. 
Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar: 0512 - 33 40 70.

Acquisiti e door werving -en selecti ebureaus wordt niet op prijs gesteld. Ook niet het vrijblijvend toesturen van CV’s. 
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De uitdaging
In deze verantwoordelijke en afwisselende func� e maak je deel uit van het betrokken Jansma team waar de sfeer informeel 
en plezierig is. Je realiseert verschillende boven- en ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland, je kunt hierbij denken 
aan asfalteringswerk, wegenbouw en rioleringswerk. Jouw eigen team bestaat uit uitvoerders en natuurlijk de vaste collega’s 
buiten op het project. Het is aan jou de taak om te zorgen dat iedereen samenwerkt. Denk hierbij aan onze eigen medewerkers 
maar ook onderaannemers, leveranciers en andere stakeholders die samen met jou maximaal willen presteren voor het 
beste resultaat. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen en middelen worden ingezet. Je bent het aanspreekpunt voor onze 
opdrachtgevers en andere stakeholders en je onderhoudt op een plezierige en zakelijke manier het contact. Klan� evredenheid 
vinden wij erg belangrijk. Je kunt goed plannen en organiseren en je hebt een posi� eve, ondernemende instelling. Daarnaast 
stel je fi nanciële projectprognoses op en bewaak je de voortgang van het resultaat, signaleer en an� ciperen je op commerciële 
mogelijkheden en rapporteer je over de voortgang van de projecten aan de direc� e.

Over jou
• Je bent in het bezit van een HBO opleiding Civiele Techniek of vergelijkbaar;
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• Kennis van UAV-GC en EMVI contracten is een pré;
• Je bent een natuurlijke leider en kunt het beste uit teams halen;
• Je kunt helder en opbouwend communiceren en samenwerken op verschillende niveaus;
• Je hebt affi  niteit met digitalisering en het werken in de cloud;
• Je bent in het bezit van VCA VOL.


