
 
 

 

 

 

 

 

Vacature vakman GWW 
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 vakman GWW.  
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder! 
 
Wat ga je doen? 
Als vakman gww word je ingezet op verschillende projecten. Zo ga je aan de slag met het aanbrengen / vervangen 
van rioleringen, aanbrengen van huisaansluitingen, en het incidenteel plaatsen van beschoeiingen. Daarnaast zorg je 
ervoor dat de machinist zo efficiënt mogelijk kan werken. Je komt te werken in een enthousiast team met 
vakkrachten. Je geniet er van om in de buitenlucht te werken en je maakt er samen met je collega's iedere dag weer 
een topdag van!  
 
Het profiel van een hoofduitvoerder bij Haarsma Infra & Milieu 
Je hebt al een paar jaar ervaring als vakman / grondwerker en jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Daarnaast staan kwaliteit en veiligheid bij jou hoog in het vaandel.  
Je hebt een positieve en professionele werkhouding.  
Je bent in het bezit van rijbewijs B + BE en het diploma VCA-basis. 
 
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. Het salaris is conform cao, afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring. 
 
Interesse? Voor meer informatie en solliciteren naar bovenstaande functie neem dan contact op met: 
Tjeerd Haarsma op telefoonnummer 0515-579100 of stuur je sollicitatiebrief naar 
Haarsma Groep Waltaweg 6, 8765 LP Tjerkwerd of mail naar info@haarsmagroep.nl t.a.v T. Haarsma 
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