FUNDERINGSMEDEWERKER (M/V)
JLD Contracting BV uit De Goorn is een sterk groeiend internationaal
opererend bedrijf, zusterbedrijf van JLD International BV.
Kernactiviteiten van JLD Contracting bv zijn naast het verwerken
van de JLD-Klapankers; het ontwerpen, leveren en plaatsen van
ESP beschoeiingen en kunststofdamwanden. Daarnaast heeft JLD
Contracting met de ontwikkeling van de JLD-Dijkstabilisator een
innovatieve dijkverbeteringstechniek ontwikkeld welke tot doel
heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren.

Wij zijn op zoek naar een

FUNDERINGSMEDEWERKER (M/V)
Per direct | 40 uur per week
JOUW WERKDAG
Als funderingsmedewerker voer je verschillende werkzaamheden
uit, zoals het aanpikken en verwerken van klapankers en/of (kunststof)-damwanden en ben je samen met de machinist zelfstandig
en verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van de stelling. Deze
werkzaamheden vinden plaats op projecten door het gehele land.
JLD Contracting BV
Wieder 23, 1648 GA DE GOORN
+31 (0)299 820 002

JOUW KWALITEITEN

DIT BIEDEN WIJ

JA, IK WIL DEZE BAAN!

Werken als funderingsmedewerker vraagt om speciale vaardigheden.
Dit vinden wij de belangrijkste vaardigheden van onze toekomstige
collega:
• Je communiceert helder en eenduidig.
• Je hebt een accurate en gestructureerde werkhouding.
• Je bent stressbestendig, oplettend en weet van aanpakken.
• Je staat stevig in je schoenen.
• Je hebt een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling.
• Zelfstandig kunnen werken als onderdeel van een team.

•
•
•

Als jij deze baan wilt,
dan horen we graag van
jou waarom jij de perfecte
kandidaat hiervoor bent.

JOUW PLOEG
In de functie van funderingsmedewerker vorm je samen met de machinist een ploeg. Werken in een ploeg is bijzonder, omdat je dagelijks
uitdagende projecten mag realiseren op diverse locaties. De ploegen
kunnen worden omschreven als hecht, enthousiast, betrokken en zeer
flexibel.

WAT VRAGEN WIJ?
•
•
•

Een VCA certificaat.
Affiniteit met de funderingsbranche.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Een fulltime dienstverband.
Salaris: conform de cao voor de bouwnijverheid.
Soort contract: je start met een dienstverband voor bepaalde tijd.

Het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kan worden
teruggevonden in de Cao voor de bouwnijverheid (cao Bouw&Infra).

Stuur jouw sollicitatie naar:

ONZE MISSIE, JOUW MISSIE?

Roy@JLDcontracting.com

Ondanks de omvang van de organisatie is JLD Contracting bv als een
familiebedrijf tot grote werken in staat. Dit uit zich onder meer in de
grote betrokkenheid en inzet van de medewerkers en de prachtige lijst
aan opdrachtgevers en bijbehorende projecten.

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

Kom jij bij JLD Contracting bv werken, dan kom je terecht in een
no-nonsense bedrijfscultuur. Je krijgt de mogelijkheid om een functie
te vervullen binnen een groeiend bedrijf.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat je ook
aan je eigen ontwikkeling werkt. Daarin
word je door ons begeleid en gefaciliteerd.

Acquisitie naar aanleiding
van deze vacature wordt niet
gewaardeerd

