
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Haitjema Grondboorbedrijf 

 Beoogd algemeen directeur 
 
 ‘Trots op ons vak en ons product’ 

 
 
Standplaats:  Dedemsvaart 
 

 
1. HAITJEMA 
 
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. in Dedemsvaart is gespecialiseerd in de uitvoering van grondboringen, 
grondwaterwinning en bodemonderzoek ten behoeve van industrie, drinkwaterbedrijven, utiliteits- en 
woningbouw en adviesbureaus. Daarnaast is het realiseren en onderhouden van vaak grote en 
complexe bodemenergieprojecten al meer dan 30 jaar een speerpunt. 
De geschiedenis gaat terug tot voor 1900 en in 2000 werd het predicaat hofleverancier aan het bedrijf 
toegekend. De bedrijfsvisie is altijd gericht op het aandragen van totaaloplossingen voor de 
uitdagingen van opdrachtgevers, als een coöperatieve, flexibele en meedenkende partner in business. 
Haitjema manifesteert zich met deze specialistische vakkennis en ervaring, inclusief bijbehorende 
installatietechniek en onderhoud- en servicewerkzaamheden, tot één van de grotere en 
toonaangevende bedrijven in Nederland. Het grondboorbedrijf beschikt over een eigen werkplaats 
met meerdere eigen specialistische monteurs waardoor het bedrijf in staat is eigen machines te 
ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te repareren. 
 
 

ORGANISATIE 
 
De organisatie van Haitjema kenmerkt zich als een platte organisatie waarbinnen mensen zeer 
belangrijk zijn en er sprake is van een grote verbondenheid aan en betrokkenheid met het bedrijf. Alle 
medewerkers krijgen een goede kans om zich verder te bekwamen in hun vak en om door te groeien 
in hun functie. Door de lange dienstverbanden en de maximale aandacht voor duurzame inzetbaarheid 
en continuïteit, is de organisatie in staat deze kennis en ervaring binnen het bedrijf te houden. In totaal 
zijn 95 mensen werkzaam bij deze unieke organisatie en de ambitie is om in 2023 te groeien naar 100 
mensen. Meer dan 80% van deze mensen woont in de omliggende regio van het bedrijf. 
 

  



   

 

 

 

 

 

 

BESTUUR 
 
Het personeel van Haitjema is eigenaar van het bedrijf en is vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur. 
Naast een personeelsvertegenwoordiging wordt het bestuur van Stichting Haitjema gevormd door drie 
externe bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. 
 
Haitjema is op zoek naar een beoogd algemeen directeur. Je wordt voor een korte  beginperiode 
aangesteld als adjunct-directeur om vervolgens benoemd te worden tot algemeen directeur. De 
huidige directeur zal – in verband met het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd – zijn loopbaan 
bij de organisatie geleidelijk afbouwen om kennis over te dragen en de continuïteit te borgen.  
 
Naar de website: https://www.haitjema.nl/nl/  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Je bent boegbeeld van de organisatie,  eindverantwoordelijk voor de continuïteit van Haitjema, de 
dagelijkse leiding en commercie van het bedrijf. Je hebt passie voor techniek en innovatie en draagt 
het ‘coöperatieve gedachtengoed’ van Haitjema een warm hart toe. Je voelt je senang in een 
bedrijfscultuur waar openheid en transparantie hoog in het vaandel staan en weet de diverse 
afdelingen goed met elkaar te verbinden.  Je bent een toegankelijk, gedreven en hands-on directeur 
en hebt het beste voor met het bedrijf, de trotse medewerkers, de trouwe opdrachtgevers en je hebt 
feeling met de regio. Je maakt deel uit van en bent voorzitter van het managementteam, je hebt als 
bestuurder verbinding met de OR en je rapporteert aan de Raad van Commissarissen. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Ontwikkelen bedrijfsstrategie, opstellen en bewaken van meerjarenplannen en -beleid; 

 Besturen van het bedrijf teneinde gestelde doelen te realiseren; 

 Profilering van de onderneming naar buiten; 

 Zorgdragen voor een gezonde financiële positie en waarborgen continuïteit; 

 Commercieel eindverantwoordelijk; 

 Overzien technische risico’s; 

 Richting geven aan de gewenste groei, zorgdragen voor een effectieve organisatiestructuur, een 

goed sociaal werkklimaat en benodigde bedrijfscultuur; 

 Leidinggeven aan de organisatie en verbinden van de teams; 

 Voorzitten van het management team bestaande uit hoofden van afdelingen. 

 
4. PROFIEL 
 

 HBO/WO werk- en denkniveau 

 Ruime managementervaring/eindverantwoordelijke ervaring  

 Projectmanagement ervaring 

 Inhoudelijke technische achtergrond 

 Ervaring op het vlak van commercie en bedrijfsvoering 

 Binding met de regio 

https://www.haitjema.nl/nl/


   

 

 

 

 

 

 

 
5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Analytisch vermogen en visie 

 Ondernemend 

 Mens- en resultaatgericht leiderschap 

 Organisatiesensitief 

 Communicatief vaardig 

 Besluitvaardig 

 

 
6. HAITJEMA BIEDT U 
 
De organisatie biedt u goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De inschaling is 
marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt; een leaseauto maakt 
deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Haitjema valt onder de CAO Bouw & Infra. 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marion Dijksterhuis 
Senior Consultant 
Tel 06-22603850 
 


