Voorman/vakman GWW
1 fte (m/v)

Jansma Drachten B.V. is ruim 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 een voorman/vakman GWW.
De uitdaging
Als voorman/vakman GWW ben je betrokken bij de aanleg en het onderhoud van werken in grond,weg,-en waterbouw. Denk hierbij aan wegconstruc�es, bestra�ngen, waterbouwkundige construc�es,
grondkeringen en riolering. De loca�es waar je werkt zijn verschillend, maar meestal in Friesland. Je bent
medeverantwoordelijk voor de werken en gee� aanwijzingen aan machinisten van graafmachines of
grondverzetmachines. Tot de werkzaamheden behoren onder andere rioolbuizen leggen en duikerelementen
stellen. Jouw kerncompeten�es zijn dat je in goede fysieke condi�e bent, een echte doorpakker en ﬂexibel in
de omgang.
Over jou
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• Je bent in het bezit van een VCA diploma of je bent bereid dit te halen.
• Pré: je bent in het bezit van rijbewijs BE.
Wat bieden wij
Wat ons betre� kun je de dag na het ondertekenen van je contract direct aan de slag! Je krijgt een jaarcontract
op basis van de Bouw-, Uta CAO met de inten�e om dit om te ze�en naar een vast contract. Naast goede
primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
guns�ge pensioenregeling 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.
Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld. Ook niet het vrijblijvend toesturen van CV’s.
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