
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 innovatieve deskundigen op 
ieder vlak. Ons team houdt van persoonlijk contact zonder opsmuk en werkt daarom met open deuren voor het 
beste resultaat. Voor een groot project in Friesland zijn wij per direct op zoek naar een procesmanager UAV-gc.

Wat bieden wij
Wat ons betreft kun je de dag na het ondertekenen van je contract direct aan de slag! Naast goede koffie,  
leuke collega’s en een informele werksfeer bieden wij je een jaarcontract op basis van de Bouw-, Uta CAO. Naast 
goede primaire arbeidsvoorwaarden krijg je ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een  
gunstige pensioenregeling en een collectiviteitskorting 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 functie.

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

Acquisitie 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
Projectbeheersing is teamwork binnen succesvolle projecten. Jij als procesmanager UAV-gc weet hier alles van af. 
Jij bent het aanspreekpunt in je projectteam gedurende de projectvoorbereiding en bouwfase. Als procesmanager 
heb je een controlerende functie op systeem- , proces-  en productniveau. Jij geeft instructies voor mogelijke en/of 
noodzakelijke verbeteringen. Jij denkt in processen en structuren en herkent kritische factoren in dit proces. Deze 
afwijkingen en wijzigingen behandel jij conform de procedure zoals het in door jou geschreven projectmanage-
mentplan staat beschreven. Als procesmanager coördineer je alle deelprocessen welke onder ‘projectbeheersing’ 
vallen. Jij houdt overzicht over het gehele project en werkt nauw samen met de realisatiemanager. Je bent dan 
ook verantwoordelijk voor de bewaking op tijd-geld-eisen-kwaliteit en het inschatten van de kansen en risico’s die 
daarbij horen. Hierbij hoort ook het tijdig en volledig informeren en rapporteren aan onze directie, jouw direct 
leidinggevenden. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van verificatieplanen en verificatierapporten op 
jouw projecten. 

Over jou
- Je bent in het bezit van een diploma HBO Civiele Techniek of vergelijkbaar; 
- Zeer goede kennis van de UAV-gc systematiek;
- 5 jaar recente werkervaring als projectleider/procesmanager met UAV-gc contracten;
- Plannen, coördineren en organiseren zijn kernwoorden die bij jou passen;
- Oplossingsgericht;
- Je kunt helder en opbouwend communiceren en samenwerken op verschillende niveaus;
- Affiniteit met digitaliseringsprocessen;
- Je bent in het bezit van VCA VOL.

Procesmanager UAV-gc 
40 uur per week (m/v)


