
 

 
 

Uitvoerder GWW  

Naam bedrijf JdB groep  

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Overal om je heen vind je het. Grond. Of je nu naar het grasveld 
aan de overkant kijkt of naar de wijk waarin je woont. Grond is de 
basis van alles. Wat je ook doet, het begint hier. In eerste instantie 
lijken onze werkzaamheden misschien zoals bij ieder ander bedrijf. 
 
Maar waarschijnlijk heb je het al wel gemerkt: we zijn anders. 
Denken en doen gaan bij ons hand in hand. Dat is voor ons heel 
normaal en maakt van JdB groep dé basis voor ontwikkeling, 
doorzetting en samenwerking. Het beste resultaat bereik je 
tenslotte samen.  
 
Bij JdB groep werken vanuit onze zes labels aan dé basis voor 
bouwprojecten: Ontwerp en Advies, Wonen, Logistiek & 
Productie, Grond, Dijken en Natuur & Recreatie. JdB groep is al 75 
jaar een familiebedrijf waar betrokkenheid, nuchterheid en 
innovatie centraal staan.  
 
Onze kantoren zijn gevestigd in Hoofddorp, IJsselstein en Soest en 
de organisatie telt ruim 180 medewerkers. Als organisatie groeien 
we en zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega 
uitvoerder! 

Plaats vacature Hoofddorp 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 uur  

Functietekst Tot je werkzaamheden en verantwoordelijkheden behoren o.a.: 

• Het voorbereiden van projecten in technisch opzicht; 
• Het uitvoeren en coördineren van projecten; 
• Het aansturen en motiveren van collega’s; 
• Het toezien en uitdragen van KVGM-regels; 
• Het opbouwen en onderhouden van het relatienetwerk. 

Wij bieden 

• Een uitdagende baan; 
• Goede arbeidsvoorwaarden; 
• Opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Een fijne werksfeer in een jong en ambitieus team. 

Eisen  
Ben jij? 
 
Gericht op samenwerken, commercieel en gedreven? Sta jij voor 
kwaliteit en ben je een aanpakker. Ben jij iemand die in kansen 
denkt en positief is ingesteld? Vind je het leuk om bij een middel 
grote GWW-aannemer te werken en ben jij resultaatgericht? 



 

 
Heb jij? 

• MBO/HBO werk- en denkniveau; 
• Minimaal 2 jaar werkervaring; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
• Herken jij je in bovenstaand profiel, dan kijken wij er naar 

uit je te ontmoeten! 

 
 
 
 

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Donja de France  
023-5613329 

Einddatum reageren Niet van toepassing  

 

Voorwaarden:  

- SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor het actualiseren van vacatures van 

externe bedrijven.  

- Bedrijven dienen zelf de correcte informatie in bovenstaand sjabloon aan te leveren. Alleen 

compleet ingevulde documenten worden verwerkt. 

- Wanneer het document is aangeleverd, trachten wij deze binnen 5 werkdagen op 

www.somabedrijfsopleidingen.nl te plaatsen. Bij vakantieperiodes kan dit langer duren dan 5 

werkdagen, maar dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

- De vacature verloopt automatisch na twee maanden en wordt dan verwijderd van de 

www.somabedrijfsopleidingen.nl .  

- Wij gaan er van uit dat de tekst correct Nederlands of Engels wordt aangeleverd.  

- Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  

http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/
http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/

