
Ben jij de spin in het web voor ons materieelpark? 
Wie zijn wij? 
Sinds 1961 zijn wij ac ef 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 ac ef: infra, groenonderhoud,  grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling, 
sloopwerken en Transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons 
bedrijf.  

Wat ga je doen? 
Als servicemonteur los je storingen op die jdens onze projecten aan machines ontstaan. Je krijgt een 
melding van een s lstaand voertuig dat zo snel mogelijk weer moet func oneren. Op de projectloca e 
kun jij complexe problemen analyseren en oplossen, zodat de s lstand van de machine tot een mini-
mum beperkt blij . Zijn er geen storingen op loca e dan werk je vanuit onze werkplaats aan voorko-
mende werkzaamheden zoals onderhoud of het oplossen van storingen. 

Wij zijn een professioneel bedrijf en beschikken over een ruim machinepark. Onze projecten worden 
uitgevoerd met veel eigen machines. Dit kunnen zijn: tractoren, dumpers, maaiarmen, maaizuigcombi-
na es of andere aanbouwdelen, maar ook  rupsdumpers, mobiele kranen, rupskranen in alle formaten, 
vrachtwagens en divers specialis sch materieel.  Voor meer informa e over onze machinepark klik hi-
er: Machinepark | Jelle Bijlsma 
 
Je func oneert binnen een team van vijf collega monteurs in onze eigen werkplaats in Gytsjerk of op 
de loca e van het project. Kortom, een uitdagende en afwisselende func e met veel verantwoordelijk-
heid, zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden in een jong en enthousiast team binnen ons 
groeiende innova eve bedrijf. 
 
Wie ben jij? 
Þ Je hebt uitstekende technische en mechanische inzicht en bent prak sch ingesteld; 
Þ Je hebt enkele jaren relevante ervaring in het onderhoud van soortgelijke machines als ons ma-
chinepark; 
Þ Je bent in het bezit van een rijbewijs; 
Je hebt een posi eve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese 
taal wenselijk is. 
 
Meer informa e en solliciteren 
Heb je na het lezen van deze interessante vacature nog vragen neem dan contact op met Renate Boe-
lens (HR) via HR@jellebijlsma.nl of via telefoonnummer 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag, 

woensdag en donderdag). Je sollicita e met CV kun je mailen naar HR@jellebijlsma.nl.  

Servicemonteur 


