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Vanwege natuurlijk verloop en de groeiende markt voor duurzame 
bodemenergie is Haitjema op zoek naar enthousiaste collega’s voor 
de functies van: 
 

Assistent Boormeester 
en  

Assistent Montage 
(beide functies betreffen 40 uur per week) 

Wij zoeken zowel leerlingen die wij middels een gedegen oplei-
dingstraject het vak willen laten leren, als mensen met ervaring. 
 
Als Assistent Boormeester verleen je assistentie aan de boormees-
ter. Je voert verticale grondboringen uit, waarbij hoofdzakelijk ge-
bruik wordt gemaakt van zuigboor- en luchtlifttechniek. Verder ben je 
samen met de boormeester verantwoordelijk voor de uitvoering van 
alle op de boorplaats voorkomende werkzaamheden. 
 
Als Assistent Montage ben je betrokken bij alle voorkomende werk-
zaamheden aan nieuwe en bestaande (drink)waterbronnen. 
 
Voor beide functies geldt,  
ben je: 
• Flexibel 
• Stressbestendig 
• Bereid in hotels (kost) te verblijven (i.v.m. werkzaamheden buiten 

de regio) 
• In staat om zelfstandig te werken 
• Geïnteresseerd in de technieken die wij toepassen  
• Woonachtig in de omgeving van Dedemsvaart. 
 
Heb je: 
• Een MBO opleiding richting werktuigbouw en/of gelijkwaardig werk- en denkniveau 
• Oog voor veiligheid en milieu 
• Goede communicatieve vaardigheden  
• Een representatief voorkomen 
• Een proactieve, oplossingsgerichte werkhouding. 
 
Wij bieden: 
Wij bieden jou, naast een marktconform salaris en een arbeidsvoorwaardenpakket volgens de Bouw-
cao, de mogelijkheid om een interessant vak te leren, in een prettige werksfeer binnen een gezond, 
dynamisch bedrijf met een goede naamsbekendheid. 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel van één van deze functies? Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Je kunt reageren door jouw sollicitatiebrief en CV te sturen naar k.reinink@haitjema.nl t.a.v. de heer 
Kor Reinink. Voor informatie over de vacature kun je ook contact opnemen met Kor Reinink via hier-
voor 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 realiseert Haitje-
ma een omzet van meer dan 
€ 10 miljoen en is al jaren 
een gezonde organisatie. De 
cultuur van de organisatie 
valt het best te omschrijven 
als hardwerkende, loyale 
medewerkers en een platte 
structuur met een opendeur-
politiek. Dit komt mede tot 
uitdrukking in de bijzondere 
structuur, waarbij de aande-
len en medezeggenschap in 
het bezit zijn van de Stich-
ting Haitjema, waarin ook 
medewerkers zitting hebben. 
Voor meer informatie zie 
ook: www.haitjema.nl. 
 


