
Een baan in het groen, vooral doen! 
Voor de periode van mei/begin juni tot november zijn wij op zoek naar een ervaren allround trekker 
chauffeur/machinist die zijn expertise graag in wil zetten op onze moderne machines! 

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 afgelo-
pen jaren gegroeid naar een onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende 
deelmarkten actief: infra, groenonderhoud, betonbouw,  grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recy-
cling en transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.  

Wat ga je doen? 
In het seizoen zorg je er samen met je collega’s voor dat de bermen in Noord-Nederland op een veilige 
en efficiënte manier gemaaid worden. 
We zoeken een ervaren trekker rijder die voldoende ervaring heeft om de werkzaamheden zelfstandig 
op te pakken en ervaring heeft op de besturing van verschillende machines. Je komt op de mooiste 
plekken in de natuur en werkt met onze moderne apparatuur. Je werkzaamheden bestaan uit maai-
werkzaamheden op één van onze machines. Check onze website www.jellebijlsma.nl, kopje: ma-
chinepark voor een overzicht van onze machines.  

Bevalt het van beide kanten goed dan kijken we naar mogelijkheden voor langere duur. 

Wie ben jij? 

Þ Je hebt aantoonbare ervaring op het besturen van verschillende (maai)machines; 
Þ Je hebt, bij voorkeur, ervaring met groenonderhoud; 
Þ Je bent in het bezit van rijbewijs B(E) en T; 
Þ Je bent in bezit van VCA-basis en ‘veilig werken langs de weg’ of bereid dit op korte termijn te 

halen; 
 

Meer informatie en solliciteren 
Meer informatie over ons kun je vinden op www.jellebijlsma.nl 

Heb je na het lezen van deze uitdaging nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via 
HR@jellebijlsma.nl 

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

Ervaren trekker chauffeur/  
machinist groenonderhoud 


