Beton Timmerman (40 uur)
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 afgelopen jaren gegroeid naar een
onderneming met circa 150 medewerkers. Wij opereren in geheel Noord-Nederland en zijn actief op een aantal
deelmarkten: infra, groenonderhoud, grondverzet, baggerwerk en betonbouw. Betrouwbaarheid, kwaliteit en
ﬂexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.
Wat ga je doen?
Voor onze betonwerken zijn we op zoek naar extra beton timmermannen.
Als beton mmerman kun je ingezet worden op verschillende betonbouwprojecten. Dit zijn bijvoorbeeld oppervlaktegemalen, rioolwaterzuiveringen, verkeersbruggen en rioolgemalen. Dit doe je in samenwerking met je
collega mmermannen, uitvoerders, projectleiders en werkvoorbereiders.
Wat ga je zoal doen:
Þ
Þ
Þ
Þ

Het mmeren of opze en van bekis ngen (tradi onele- en eigen systeembekis ngen);
Het storten van beton en het afwerken en nabehandelen van beton;
Allround mmerwerkzaamheden (bijv. het a immeren van de bovenbouw van een gemaal);
Daarnaast verwachten we ook dat je bereid bent om GWW werkzaamheden uit te voeren welke ook op
de bouwloca e voorkomen. Je kunt hierbij denken aan het maken van beschoeiingen, leggen van
leidingwerk etc.

Kortom, een uitdagende en afwisselende func e met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een jong
en enthousiast team binnen ons groeiende innova eve bedrijf.

Wie ben jij?
Þ
Voor deze functie zoeken wij ervaren timmermannen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan
de mooie projecten binnen ons bedrijf;
Þ
Je bent in het bezit van een (Mbo) opleiding als timmerman en/of hebt meerdere jaren ervaring in dit
vakgebied;
Þ
Je bent technisch, werkt nauwkeurig en houdt ervan projecten samen met je collega’s zorgvuldig af te
ronden;
Þ
Je bent bereid om naast werkzaamheden in het beton werkzaamheden binnen de GWW uit te voeren. Je
kunt hierbij denken aan het maken van beschoeiingen, leggen van leidingwerk etc., welke ook op de
bouwloca e voorkomen;
Þ
Je bent in het bezit van diploma B-VCA (Basisveiligheid).
Wat bieden wij?
We bieden je een collegiale en gedreven werkomgeving met ruimte voor initiatief, ontwikkeling en groei. Je
krijgt in eerste instantie een jaarcontract en als het van beide kanten bevalt ligt een vaste aanstelling voor de
hand. Voor deze functie zoeken we een collega die 40 uur per week wil werken. We verlonen volgens de cao
Groen, Grond en Infrastructuur. Inschaling doen we op basis van opleiding en ervaring. Overige voorwaarden
bespreken we graag tijdens een gesprek. Past deze functie bij je en spreekt ons bedrijf je aan dat horen we graag
van je!
Meer informatie en solliciteren
Meer informatie over ons kun je vinden op www.jellebijlsma.nl.
Heb je nog vragen over deze functie neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via
HR@jellebijlsma.nl of bel met 06-59 83 64 30 (maandag, woensdag en donderdag).Ben je
enthousiast geworden over de functie dan ontvangen we graag je sollicitatie door je motivatie met CV te mailen naar HR@jellebijlsma.nl.

