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Vacature trainee Haitsma Beton 
 
 
Haitsma Beton is per direct op zoek naar een trainee die onze organisatie komt versterken. 
 
Haitsma Beton 
Haitsma Beton is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonnen elementen en heipalen voor 
bruggen, viaducten, stadions, parkeergarages en specifieke projecten. Daarnaast zijn we marktleider 
op het gebeid van betonnen barriers. We ontwikkelen voortdurend nieuwe en betere producten en 
procedés, die we afstemmen op veranderende marktbehoeften, wet- en regelgeving en technische 
inzichten. Haitsma Beton is onderscheidend in kennis en productiecapaciteit en streeft continue naar 
bovengemiddelde prestaties ten aanzien van kwaliteit en betrouwbaarheid. We zijn gevestigd in 
Kootstertille. 

 
Profiel 
De trainee is enthousiast, zelf startend en heeft vanzelfsprekend een sterke affiniteit met prefab beton.  
Hij/zij beschikt over geen of weinig werkervaring maar is gedreven en heeft de wil om zich te 
bekwamen in alles wat samenhangt met het ontwerpen, voorbereiden, produceren en verwerken van 
prefab betonnen elementen.  
De kandidaat beschikt over technisch inzicht, is geïnteresseerd in productieprocessen en streeft 
voortdurend naar het optimaliseren van efficiency en effectiviteit. We zoeken iemand die sociaal 
vaardig, assertief en doortastend is. Van onze medewerkers verwachten we dat ze helder en 
overtuigend communiceren en oog hebben voor de belangen van zowel de externe als de interne 
klant.  
 
Functie eisen: 
Afgeronde opleiding HBO-bouwkunde of civiele techniek. 
 
Wat wordt geboden: 
Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen onze organisatie. Dit vindt plaats door voor 
periodes van ongeveer een half jaar werkzaam te zijn op met name de afdelingen werkvoorbereiding,  
calculatie, projecten, engineering en productie. Het doel van het traineeship is om mensen daar in te 
zetten waar de kracht en ambitie ligt, afgestemd op de behoefte van de organisatie.  
 
Contact 
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van Haitsma Beton, telefoonnummer 
0512-335678 of via de mail: secretariaat@haitsma.nl 
 
Sollicitatie 
Jouw motivatiebrief + CV zien we graag uiterlijk 23 oktober a.s. tegemoet per mail: 
secretariaat@haitsma.nl 
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