
Even voorstellen
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. 
te Dedemsvaart heeft een rijke 
historie die terug gaat tot 1900.

Grondig  geregeld

Al bijna 120 jaar is de onderneming gevestigd 
op de prominente plek aan de Wisseling. Het 
bedrijf is eigendom van het personeel en de 
continuïteit van de werkgelegenheid en de be-
langen van de werknemers staan voorop.

Haitjema ontwerpt en realiseert verticale grond-

boringen tot wel 1.000 meter diepte. Haitjema 

levert, installeert en onderhoudt complete grond-

watersystemen met alle bijbehorende component-

en zoals pompen, leidingen, meet- en regeltechniek. 

Daarnaast beschikt Haitjema op de bedrijfslocatie te 

Dedemsvaart over een grote werkplaats voor het 

bouwen en onderhouden van het materieel en voor 

de prefabricage van installaties. Tevens is Haitjema 

marktleider in het realiseren en onderhouden van 

duurzame bodemenergiesystemen voor het koelen 

en verwarmen van grote gebouwen. www.haitjema.nl

Contact
Wisseling 10
7701 GS Dedemsvaart

Meer weten? 
Bel ons! We staan graag voor u klaar.

 0523 - 612 061
 info@haitjema.nl

Volg ons via:

www.haitjema.nl



 
Onze organisatie vindt het investeren 
in opleiding en ontwikkeling van groot 
belang. Wij worden daarom blij van sta-
giairs! 

Een frisse blik en kennis van de nieuwste 
theorieën dwingen ons om kritisch te blijven 
kijken naar onze werkprocessen en deze zo 
nodig te actualiseren. Bovendien is het een 
mooie manier om nieuw talent te scouten 
en aan ons te binden om de continuïteit van 
ons bedrijf te waarborgen. En wat extra man-
kracht is natuurlijk zeer welkom!

Mogelijke opleidingsrichting(en) op MBO 
en HBO niveau
• Elektrotechniek (industrieel, technicus,  
 gebouwgebonden)
• Werktuigbouwkunde
• Civiele techniek
• Mechatronica 
• Meet- en regeltechniek
• Installatietechniek
• Of vergelijkbaar

Wat wij jou bieden
•

•

•

Verschillende vormen van stage
Snuffelstages, Beroepsbegeleidende stage  
(BBL/Duaal), Beroepsopleidende stage (BOL), 
leerstages op MBO/HBO niveau en afstu-
deerstages HBO/WO niveau.
In principe kun je bij ons op elke afdeling 
stage lopen of afstuderen. Uiteraard moet er 
wel een concrete opdracht zijn én een juiste 
match zijn tussen student en opdracht.

Interesse? 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Visie op opleiden en ontwikkelen 
= vakmanschap realiseren 

•

•

•

Werkgebieden Werken bij Haitjema

Bodemenergie
Bodemenergie is de verzamelnaam voor 
warmte- en koudeopslag in de bodem. In de 
zomer wordt het overschot aan warmte van 
de gebouwen opgeslagen in de bodem en de 
winter weer opgepompt voor de verwarming 
van de gebouwen. Andersom wordt het 
overschot aan koude van de gebouwen in de 
winter opgeslagen in de bodem en in de zo-
mer gebruikt voor koeling van de gebouwen.

Voor opslag van het warmte-/koude over-
schot wordt gebruik gemaakt van de aan-
wezige watervoerende lagen (aquifers). 
Deze toepassing verhoogt het comfort in het 
gebouw en levert een forse besparing op de 
energiekosten voor koeling en verwarming. 
De bodemenergie is goed te combineren 
met vele andere duurzame technieken en is 
een onmisbare schakel in de energietransi-
tie. 

Watervoorziening
Water is onontbeerlijk voor het leven op aar-
de. Een mens kan 60 dagen zonder voedsel, 
maar nog geen 60 uur zonder water. Niet 
voor niets is de winning van ‘het blauwe 
goud’ aan strenge regels gebonden.

Haitjema ontwerpt,  boort de bronnen,  in-
stalleert en onderhoudt de complete instal-
laties die nodig zijn voor grondwaterwinning. 
Zowel voor drinkwater, proceswater en an-
dere industriële toepassingen. De syste-
men bestaan uit één of meerdere bronnen, 
putbehuizingen, pompinstallaties, kabel- en  
leidingwerk, meet- en regeltechniek en vele 
andere appendages. Een onderhoudscon-
tract met een hoog Service Level Agreement 
en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhou-

ding zorgen voor een langdurig en compleet, 
betrouwbaar en stabiel functionerend pak-
ket van producten en diensten.

Service & onderhoud
Geen enkele opdracht is standaard en niets 
is zo vervelend als een haperende installatie.

Haitjema beschikt over een team van 
hoogopgeleide specialisten en gekwalifi-
ceerde monteurs die in staat zijn om voor 
onderhoud en storingen aan elk grondwa-
tersysteem en bodemenergiesysteem een 
passende oplossing te realiseren. Op loca-
tie worden periodieke controles uitgevoerd 
en onderhoud gepleegd. Zo nodig worden 
reparaties uitgevoerd of worden delen van 
de installatie vervangen en de werking van 
de installaties verbeterd. Haitjema staat het 
hele jaar, 24/7, voor u klaar. 

Binnen deze dienstverlening vallen ook een 
uitgebreid machinepark en gereedschappen 
om onderhoud uit te voeren aan bronnen. 
Zoals een digitale camera inspectiewagen 
met de nieuwste technologie, een filterflow 
meetwagen, een hogedruk reinigingsinstal-
latie en een mobiele unit om onsite veilig en 
in de juiste dosering reinigingsmiddelen toe 
te voegen aan een bron of een transportlei-
dingsysteem.

Haitjema is u met behulp van haar digitale 
inspectiewagen uitstekend van dienst voor 
het uitvoeren van camera-inspecties, flow-
metingen en gammametingen in bestaande 
waterwinputten. Wij geven u gerichte advie-
zen voor onderhoud, reiniging en reparatie 
van uw waterwinningsmiddelen. Interesse om bij ons te komen werken? 

Bekijk onze website voor ons actuele vacatureaanbod.
Door het vakmanschap van onze medewerkers te bevorderen, 

blijft de continuïteit van de werkgelegenheid gewaarborgd.

Een gezond, dynamisch en onafhankelijk bedrijf 
actief in diverse duurzame werkgebieden.

Al bijna 120 jaar toonaangevend actief in totaaloplos-
singen in grondwaterwinning, grondwaterbeheer, ener-
gieopslag in de bodem en het onderhoud van complete 
grondwatersystemen.

Functies
• Servicemonteur (MBO)
• Storingsmonteur (MBO)
• Boormeester (MBO)
• Allround medewerker (LBO/MBO)
• Werkplaatsmonteur (MBO)
• Projectleider (HBO)
• Tekenaar (MBO)
• Administratieve kracht (MBO/HBO)

Wij zoeken
Gedreven medewerkers die zelfstandig kunnen werken, 
flexibel zijn en communicatief vaardig. 

Wij bieden
•

•

•

•
•

Loop jij warm voor een nieuwe uitdaging 
binnen ons mooie bedrijf?

Stage lopen bij Haitjema

Wij vinden het belangrijk onze medewer-
kers te blijven motiveren door opleiding, 
persoonlijke en professionele ontwikke-
ling, welke bijdragen aan hun vakman-
schap én zijn ervan overtuigd dat dit zich 
terugverdient in het welzijn en wel bevin-
den van onze medewerkers, de kwaliteit 
van ons product en dienstverlening en 
daarmee tot een uitgebreid netwerk van 
tevreden klanten. 

Opleiden en ontwikkelen is noodzaak, 
omdat de wereld steeds sneller verandert. 
We moeten meegroeien met innovatieve, 
technologische ontwikkelingen en (demo-
grafische) trends.

Werknemers moeten tegenwoordig langer 
blijven werken, waardoor zij zich ook op 
oudere leeftijd moeten blijven ontwikkelen 
om in hun werk te blijven.

Kans om je talenten te ontdekken en ont-
wikkelen binnen een dynamische omge-
ving

Veel ruimte voor eigen initiatief 

Goede begeleiding en verantwoordelijk-
heid in taken die passen bij jouw oplei-
dingsrichting

Een bedrijfscultuur die valt te omschrijven als hard- 
werkend, met loyale medewerkers en een platte  
structuur met een opendeurpolitiek
Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden binnen een  
dynamische werkomgeving
Fijne werksfeer in een team met enthousiaste, ge-
dreven collega’s
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden vol-
gens CAO Bouw & Infra




