
  
  

De Haarsma Groep is een gerenommeerd bedrijf met een veelzijdige dienstverlening in de grond-,  
weg-, water- en betonbouw.  
 
Wegens toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een: 
 

Assistent uitvoerder (1,0 FTE) 
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en dagelijkse leiding op één of  
meerdere projecten. Je draagt o.a. zorg voor een juiste uitvoering en bezetting op je projecten, je  
onderhoudt de contacten met zowel opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers, je bewaakt de  
kosten, kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden, je houdt rekening met de veiligheid, de wetten en 
het milieu. 
Jouw profiel: 

 Je hebt een afgeronde opleiding op MBO/HBO-niveau 

 Je bent in het bezit van VCA VOL 

 Je hebt ervaring in de grond-, weg- en waterbouw 

 Je hebt kennis van besteksystematieken en uitvoeringstechnieken 

 Je bent enthousiast en hebt een flexibele instelling 

 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht 

 
Grondwerker / Allround vakman GWW (1,0 FTE) 
De belangrijkste werkzaamheden van de GWW vakman zijn het inrichten van het werkterrein,  
graafwerkzaamheden, aanbrengen funderingen en ondergrondse constructies, uitzetten, het aanleggen, 
repareren en onderhouden van straatwerk, wegen en straatmeubilair. 
Jouw profiel: 

 Je hebt relevante werkervaring in de grond-, weg en waterbouw (aanleg hoofdriool is een pré) 

 Je hebt bij voorkeur relevante opleidingen en/of certificaten 

 Je bent collegiaal, flexibel en sociaal 

 Je bent fysiek en mentaal fit 

 Je bent in het bezit van je rijbewijs B(E) 

 Je bent in het bezit van VCA 
 

Junior calculator/werkvoorbereider (1,0 FTE) 
Wij zijn op zoek naar een afgestudeerde bouwkundige die op zoek is naar een veelzijdige baan in de  
GWW sector. Je vind het leuk om kennis te maken met verschillende disciplines in de aannemerij.  
Je werkt aan diverse projecten variërend in de grond –, weg –, water –, betonbouw en assisteert onze 
 calculator en werkvoorbereider die jou hierin verder opleiden.  
Jouw werkzaamheden 

 Doornemen van bestekken en tekeningen, uitrekenen hoeveelheden 

 Calculeren en bepalen van de kostprijs 

 Aanvragen van offertes 

 Opstellen van planningen en vervaardigen van tekeningen 

 Voorbereiden inkoop proces 
 

 
 
Indien je geïnteresseerd bent in één van bovenstaande functies, dan kun je voor 22 juni 2018 
je sollicitatie sturen of mailen naar Haarsma Groep t.a.v. R. Bijma, Waltaweg 6, 8765 LP Tjerkwerd 
info@haarsmagroep.nl.  Ook kun je tijdens kantooruren bellen naar 0515-579100. 
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