
Praktische leidinggevende gezocht! 

Wie zijn wij? 
Sinds 1961 zijn wij actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren gegroeid naar een 
onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende deelmarkten actief: infra, groenonderhoud,  
grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling, beton en transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit 
zijn de kernwaarheden van ons bedrijf. Meer   informatie over ons en onze werkzaamheden vind je op onze web-
site www.jellebijlsma.nl. 

Wat ga je doen? 
Als uitvoerder geef je binnen ons bedrijf dagelijks leiding aan meerdere teams op verschillende projecten. Je 
stuurt op jouw projecten onze allround vakmensen aan die werkzaam zijn binnen het groenonderhoud en bag-
gerprojecten. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega uitvoerders, projectleiders en planner. 

Je motiveert je collega’s zorgt ervoor dat je onze opdrachtgevers ontzorgt door creatief mee te denken in haalba-
re oplossingen. Je bent doelgericht, pragmatisch en hebt voldoende overtuigingskracht om elke uitdaging binnen 
ons groeiende en innovatieve bedrijf aan te gaan. Dit doe je altijd in teamverband met ervaren collega’s en een 
groot eigen machinepark.  

Je houdt rekening met tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Je zorgt ervoor dat jouw collega’s en 
materieel altijd zo optimaal mogelijk worden ingezet. Samen met de projectleider voer je daadkrachtig overleg 
met opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Dit doe je met kennis van zaken en een 
professionele werkhouding. 

Kortom, een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwikke-
lingsmogelijkheden in een jong en enthousiast team binnen ons groeiende innovatieve bedrijf. 

 Wie ben jij? 
· Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau; 
· Je hebt enkele jaren relevante leidinggevende werkervaring binnen de branche; 
· Je hebt een uitstekend technisch inzicht en bent praktisch ingesteld; 
· Ervaring in het groen geniet de voorkeur; 
Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal wen-
selijk is. 
Meer informatie en solliciteren 
Heb je na het lezen van deze interessante vacature nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens (HR) 
via HR@jellebijlsma.nl of op telefoonnummer 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag, woensdag en donder-
dag).  

Je motivatie en CV kun je mailen naar HR@jellebijlsma.nl  

Uitvoerder Groenonderhoud 


