
Hoofduitvoerder 

De Haarsma Groep is een gerenommeerd bedrijf met een veelzijdige dienstverlening 
in de grond-, weg-, water- en betonbouw. Wij realiseren projecten in Noord-Holland en 
Fryslân. 

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
hoofduitvoerder. Inrichten, coördineren en aansturen van een gemotiveerd 
projectteam waarbij je keuzes maakt over essentiële vraagstukken. 

Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder! 

 

Werk 

Als hoofduitvoerder werk je samen met onze uitvoerders op verschillende projecten. 
Dit zijn projecten, zoals bouw- en woonrijp maken, kadeverbetering, sanering tot het 
realiseren van water- en natuurbouwprojecten. Je draagt verantwoording over een 
aantal projecten en aansturen van uitvoerders. Je bewaakt de voortgang en de kosten 
van deze projecten. 

Je ben ervan bewust dat een goede communicatie met opdrachtgevers en overige 
partijen cruciaal is. Voor een efficiënte uitvoering van projecten houd je rekening met 
het budget, de planning, de vereiste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen en draag 
je zorg voor de projectadministratie. Nauwe samenwerking, afstemming en open 
communicatie tussen het bedrijfsbureau, projectleiding en de uitvoering zijn van 
doorslaggevend belang in onze dienstverlening. 

 

Het profiel van een Uitvoerder bij Haarsma Infra & Milieu BV 

Je beschikt over de benodigde diploma’s en certificaten (afgeronde MBO of HBO 
civiele techniek, VCA-vol, BHV). Jij hebt affiniteit met alles wat met GWW te maken 
heeft, je hebt kennis van de RAW-systematiek en je hebt al een aantal jaar ervaring 
als hoofduitvoerder in de GWW-sector. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en kwaliteit en veiligheid staan bij jou hoog in het vaandel. Je beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden en je hebt een professionele en positieve werkhouding. 
Daarnaast denk je graag mee om op efficiënte wijze projecten te realiseren. Jij bent 
een echte teamspeler en draagt bij aan de goede sfeer binnen het team en op het 
project. 
 

Wat kunnen wij bieden 

Wij bieden je de kans om bij een regionale aannemer deel uit te maken van een 
daadkrachtig team waar enthousiaste, ambitieuze en gedreven mensen werken. Door 
onze informele werksfeer is het prettig samenwerken. Wij bieden jou marktconforme 
arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid je in de toekomst te blijven ontwikkelen door 
het delen van kennis en het volgen van trainingen/opleidingen. Wij vinden dat wij het 
goed voor elkaar hebben bij Haarsma Infra & Milieu BV. Met onze eigen 
materieeldienst, survey-team, betrokken collega’s en natuurlijk niet te vergeten onze 
mooie regionale projecten zijn wij erg tevreden en kunnen wij op een erg prettige 
manier ons werk doen.  

Je kunt op korte termijn al starten. De voorkeur gaat uit naar een ervaren 
hoofduitvoerder. Het salaris is conform cao, afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring. 

Interesse? 
Ben jij hoofduitvoerder en wil jij bij ons aan de slag? 



Mail je sollicitatie met CV naar info@haarsmagroep.nl t.a.v. dhr. R. Bijma. 
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