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Wij helpen onze klanten graag mee om duurzame grondwater- en 
bodemenergieoplossingen aan te dragen en we denken en werken 
graag mee aan de ontwikkelingen en de realisatie hiervan.  
Haitjema is het grootste zelfstandige grondboorbedrijf en heeft een 
uitgebreid netwerk van tevreden klanten. Onze klantenkring heeft ver-
trouwen in Haitjema en daar zijn we best trots op!  
 
I.v.m. de aanstaande pensionering van onze huidige functionaris zoe-
ken wij een enthousiaste collega met ervaring voor de functie van: 
 

UITVOERDER (m/v) 
met de mogelijkheid om door te groeien naar Projectleider 

 
Het betreft een afwisselende en uitdagende fulltime functie die alle 
aspecten van grondboringen en andere civiele taken rond om onze 
projecten in zich heeft. 
 
De functie: 
Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, het be-
stellen van de materialen, het regelen van de omgevingsissues en het 
begeleiden en aansturen van meerdere boorploegen op verschillende 
werklocaties in het land. Het rapporteren van uitgevoerde werkzaam-
heden en bevindingen is daarbij erg belangrijk. 
 
Wij vragen: 
Minimaal een afgeronde MBO of HBO opleiding bijvoorbeeld in de 
richting van civiele techniek, cultuurtechniek of werktuigbouwkunde. 
Verder verwachten we dat je:  
- Zelfstandig kunt werken. 
- Goed vooruit kunt denken en goed kunt plannen. 
- Een collegiale instelling hebt. 
- Over een flexibele instelling beschikt.  
- Communicatief sterk bent, zowel met collega’s als derden. 
- En dat je graag onderweg bent naar onze mooie projecten. 
 
Ons aanbod: 
Wij bieden, naast een marktconform salaris en een arbeidsvoorwaardenpakket volgens de CAO Bouw 
en Infra, een auto van de zaak, een prettige werksfeer in een team van enthousiaste, gedreven me-
dewerkers in een dynamisch bedrijf met een goede naamsbekendheid.  
 
Interesse: 
Ben jij op zoek naar een functie met doorgroeimogelijkheden in een prachtig en duurzaam vakgebied 
en dat bij een gezond, onafhankelijk bedrijf, kom dan ons enthousiaste team versterken.  
 
Jouw sollicitatie, voorzien van CV kun je richten aan bovenstaand adres, t.a.v. de heer R.S. Folders. 
Voor informatie kun je contact opnemen met Ronald Folders, r.folders@haitjema.nl / 06-53220639. 
 
(acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 

HAITJEMA B.V. 

Haitjema in Dedemsvaart is 
al 120 jaar toonaangevend 
actief in totaaloplossingen in 
grondwaterwinning, grond-
waterbeheer en energieop-
slag in de bodem. Dit vooral 
nationaal.  Met haar 72 me-
dewerkers is Haitjema een 
belangrijke  speler in de 
markt en een financieel ge-
zonde en onafhankelijke 
organisatie. De cultuur van 
de organisatie valt het best 
te omschrijven als hardwer-
kend, loyale medewerkers, 
continuïteit 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 mede-
werkers zitting hebben. 
Voor meer informatie zie 
ook: www.haitjema.nl 


