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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 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. Wij zoeken per direct een
Projectleider Civiele Betonbouw.
De uitdaging
Je hebt de dagelijkse leiding over meerdere projecten en bent daar zeer gedreven in. De projecten beheer je van begin
tot eind. Ook ben jij competent in het aansturen van de medewerkers en draag je de verantwoordelijkheid voor het
coördineren van materiaal en materieel. Daarnaast heb je goed financieel inzicht en bewaak je de kosten van het
project. Verder ben je opmerkzaam en let je op de geleverde kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden. Het
onderhouden van contacten met de opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers ligt in jouw straatje. Kortom: je
levert de projecten op binnen de opgegeven planning en kosten met een tevreden opdrachtgever en projectteam als
eindresultaat.
Over jou
• Je hebt een afgeronde opleiding Civiele Techniek of Bouwkunde op MBO/HBO-niveau.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Ervaring met UAV-GC contracten
• Leidinggevende capaciteiten
• Communicatief sterk en een commerciële werkhouding.
Wat bieden wij
Een vast contract op basis van de Bouw-, Uta CAO. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een telefoon en auto van de zaak, 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. de heer G. Kempenaar.
Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar Jansma Drachten via 0512 - 33 40 70.
Aquisitie door werving- en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld, ook niet het ‘vrijblijvend’ toesturen van CV’s.
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