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Vanwege de groeiende markt voor duurzame Bodemenergie is 
Haitjema op zoek naar een (aankomend) projectleider voor Ser-
vice en Onderhoud gericht op onderhoud, instandhouding en 
verbetering van grondwaterinstallaties welke worden ingezet voor 
drink- en proceswaterwinning, warmte- en koudeopslag al dan 
niet in combinatie met aquathermie.  

Projectleider  
Brontechniek en Onderhoud 

40 uur per week 
 
Intern word je opgeleid tot een specialist in dit vakgebied. Met de 
opgedane kennis en ervaring help je ons team mee om voor onze 
opdrachtgevers optimaal werkende grondwatersystemen te on-
derhouden. Als projectleider Brontechniek en Onderhoud ben je 
de spin in het web die vanaf aanvraag tot oplevering het werk zo 
efficiënt en juist mogelijk uitvoert en ervoor zorgt dat binnenko-
mende storingen adequaat worden opgepakt.  

Belangrijke taken die horen bij je functie zijn: 
• Klantencontact. 
• Het organiseren van onderhoud aan bronputten en pompin-

stallaties. 
• Het uitvoeren van renovaties aan broninstallaties. 
• Het regenereren van grondwaterbronnen. 
• Het beoordelen en zo mogelijk afhandelen van storingen 

a.d.h.v. gebouwbeheersystemen. 
 
Ben je: 
• Klant- en servicegericht 
• Goed in het bewaren van overzicht en neem je initiatief 
• Handig met computer- en automatiseringssystemen 
• Een teamplayer 
• Geïnteresseerd in de technieken die wij toepassen 
• Woonachtig in de omgeving van Zwolle – Dedemsvaart? 
 
Heb je: 
• Kennis en ervaring met gebouwbeheersystemen 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Een proactieve, oplossingsgerichte werkhouding 
• Zin om Nederland verder te helpen met verduurzaming? 
 
Wij bieden: 
Wij bieden jou, naast een marktconform salaris en een arbeidsvoorwaardenpakket volgens de Bouw-
CAO, een prettige werksfeer binnen een gezond, dynamisch bedrijf met een goede naamsbekend-
heid. 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel van de vacature? Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Je kunt reageren door jouw sollicitatiebrief en CV te sturen naar J.Hoekstra@Haitjema.nl t.a.v. de 
heer Jeroen Hoekstra. Voor informatie over de vacature kun je ook contact met hem opnemen via 
hiervoor genoemd e-mailadres. 
 
(acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 

HAITJEMA B.V. 

Grondboorbedrijf Haitjema 
B.V. in Dedemsvaart is ruim 
120 jaar toonaangevend 
actief in totaaloplossingen in 
grondwaterwinning, grond-
waterbeheer en energieop-
slag in de bodem. Dit vooral 
nationaal als ook internatio-
naal. Met haar ruim 70 me-
dewerkers is Haitjema al 
jaren een kerngezonde or-
ganisatie. De cultuur van de 
organisatie valt het best te 
omschrijven als hardwer-
kende, loyale medewerkers 
en een platte structuur met 
een opendeurpolitiek. Dit 
komt mede tot uitdrukking in 
de bijzondere structuur, 
waarbij de aandelen en me-
dezeggenschap in het bezit 
zijn van de Stichting Haitje-
ma, waarin ook medewer-
kers zitting hebben.  
Voor meer informatie zie 
ook www.haitjema.nl 
 


