
In deze functie kom jij te werken voor een dynamische aannemer die 15 
jaar geleden is opgericht. Een echt familiebedrijf. JLD is een specialist 
op het gebied van funderingen van grond- en waterkerende construc-
ties uitgevoerd in kunststof en stalen damwand en verankeringen. 

•	 Maken van de indicatieve berekeningen voor de calculaties
•	 Zorgdragen voor de rapportages voor de projecten
•	 Zoeken naar alternatieve / kostenbesparende mogelijkheden
•	 Zorgdragen voor een correcte revisiebeheer en projectdocumen-

tatie
•	 Controleren van de te gebruiken berekeningen en herkennen en 

melden over geconstateerde tekortkomingen
•	 Erop toezien dat de te maken berekeningen voldoen aan de actuele 

normen en rekenregels

Als Constructeur Civiel heb je diverse interne- en externe contacten 
vanuit je functie. Zo onderhoudt je contact met de opdrachtgever over 
de berekeningen. Over de uit te voeren- of te controleren berekeningen 
heb je contact met de werkvoorbereider en het hoofd calculatie. Intern 
neem je deel aan diverse werkoverleggen.

•	 Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding richting de Civiel Techniek
•	 Je beschikt over hbo denk- en werkniveau
•	 Minimaal twee jaar relevante werkervaring
•	 Kennis van AutoCAD, Dsheet en Skia
•	 Bij voorkeur in het bezit van CGF2/1 en het VCA

•	 Een parttime dienstverband ca. 16~20 u/week;
•	 Een uitstekend salaris tussen de € 3.000 en € 4.000 (o.b.v. 40u/

pw.), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring
•	 Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 

waaronder 25 vakantiedagen, en 13 adv dagen
•	 Overige voorwaarden en pensioensregeling volgens de UTA-cao;
•	 Mogelijkheid tot zowel interne als externe scholing en vele door-

groeimogelijkheden
•	 Exclusieve toegang tot netwerk events en vak gerelateerde work-

shops
•	 Een positieve werksfeer in een 

dynamisch team vol expertises

Ben jij een analytisch constructeur met innovatief denkver-
mogen? En ben jij toe aan een nieuwe uitdaging bij een dyna-
mische aannemer? Lees dan snel verder, want bij JLD kan jij 
rekenen op een leuke functie!

Wij zijn op zoek naar een 

CONSTRUCTEUR CIVIEL (M/V) 
Per direct | PARTTIME | 16-20 uur per week

Als Constructeur Civiel word jij verantwoordelijk voor het uitvo-
eren van berekeningen en het opstellen van rapportages voor de 
projecten. Daarnaast heb jij een adviserende rol naar je interne 
collega’s. 

Ook extern ben jij degene die de berekeningen communiceert en 
toelicht bij de opdrachtgevers. Dit betekent dat je naast je werk 
als constructeur ook optreedt als specialist en adviseur. Hierbij 
ben je veel in contact met interne- en externe stakeholders.

CONSTRUCTEUR CIVIEL (M/V) JA, IK WIL DEZE BAAN!

JLD Contracting BV
Wieder 23, 1648 GA  DE GOORN
      +31 (0)299 820 002

Als jij deze baan wilt, 
dan horen we graag van 
jou waarom jij de perfecte 
kandidaat hiervoor bent.
Stuur jouw sollicitatie naar:

Inhoudelijke vragen?
Roy de Haan, 0299- 820 002 
helpt je graag.

Acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt niet 
gewaardeerd

Roy@JLDcontracting.com

JOUW WERKDAG

WIJ BIEDEN

WIJ VRAGEN

JOUW TAKEN


