
Vacature Bedrijfsleider 

 

Wij zoeken jou! 

Wie zijn wij; 

Gebr. van den Brand en van Oort B.V. (GBO) is een familiebedrijf gespecialiseerd in 

grondwerk, sloopwerk, puinrecycling, zandwinning en transport. GBO staat bekend als 

betrouwbare en bedreven partner met jarenlange ervaring. Door de uitbreiding van de 

activiteiten en ter ondersteuning van de directie zijn wij op zoek naar een gedreven 

bedrijfsleider die open staat voor deze uitdagende functie.  

Wat ga je doen?  

Je motiveert, enthousiasmeert en geeft leiding aan een team van collega’s en hebt hierbij een 

oog voor hun ontwikkelpotentieel. Dit doe je door middel van jouw leidinggevende- en 

coachende vaardigheden. Je durft te sturen, te luisteren en te vertrouwen waardoor kwaliteit 

wordt geleverd aan de klant. Je bent de kartrekker op gebied van KAM, bedrijfsprocessen en 

vergunningen. Daarnaast initieert je ontwikkelingen op bedrijfsniveau, zowel op inhoud als op 

proces, en speel je in op externe ontwikkelingen. Naast het leidinggeven aan het bedrijf zal je 

gezamenlijk met collega’s projecten verwerven en aansturen.  

Wat kun je verwachten?  

Wij bieden je een informele, persoonlijke en afwisselende werkomgeving, waarbij jij leiding 

geeft aan een hecht team van vakbekwame medewerkers. Hierbij ben je zelf aan zet om 

gezamenlijk met de directie de functie verder vorm te geven en initiatieven op te pakken. 

Uiteraard zijn arbeidsvoorwaarden goed geregeld.  

Wat verwachten we van jou? 

• Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding civiele techniek of gelijksoortige opleiding; 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de GWW-branche;  

• Je bent een teamspeler en weet anderen in hun kracht te zetten;  

• Je hebt geen 9 tot 5 werkmentaliteit;  

• Je bent woonachtig in Noordoost- Brabant. 

Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Solliciteer en stuur je CV en motivatiebrief mee. 
Bij vragen kun je natuurlijk ook contact opnemen met Wilko van Oort via  Wilko@g-b-o.nl of 
0413-273033. 

Op acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet ingegaan. 
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