
 

 
 
 
Bedrijfsprofiel 

Reyrink "duidelijk veelzijdig" 
 

Reyrink is een veelzijdige dienstverlenende - en projectorganisatie bestaande uit vier zelfstandige 
onderdelen met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemersbedrijf, -Asfalt en Beton, -Recycling 

en Bouwstoffen en -Dienstverlening. Door intensieve samenwerking van deze complementaire 
bedrijfspoten bieden wij totaaloplossingen op maat voor het Midden en Klein Bedrijf (M.K.B.), 
agrarische - en bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Onze unieke 

werkwijze resulteert in een hoge doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 

 
Ter versterking van ons team zijn wij per direct opzoek naar een medewerker (m/v) voor de 

onderstaande functie: 
 
Allround Vrachtwagenmonteur (fulltime) 
 
Taken en verantwoordelijkheden:  
 

 Je bent medeverantwoordelijk voor het totale vrachtwagen- en bestelwagenonderhoud 

 Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de reparatie en onderhoud van opleggers, 
kippertrailers en aanhangers 

 Je stelt zelfstandig diagnoses, verricht reparaties en verzorgt onderhoud aan voornoemd 
materieel  

 Daarnaast verricht je alle voorkomende reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden 
aan overige machines 

 Je ondersteunt collega’s waar nodig 

 Draagt bij aan een nette veilige werkplaats 
 
Functie eisen:  

 

 Je hebt een afgeronde opleiding bedrijfswagentechniek 

 Je hebt recente werkervaring als vrachtwagenmonteur 

 Je hebt kennis en ervaring op hydraulisch, mechanisch en elektrisch gebied 

 Je spreekt goed de Nederlandse taal 

 Je bent flexibel inzetbaar, hebt géén "9 tot 5" mentaliteit en bent indien nodig in weekenden 
beschikbaar 

 Je bent in het bezit van rijbewijs C en bij voorkeur CE 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Je bent in het bezit van een VCA basis diploma of hebt de bereidheid dit te behalen 
 
 

Ben jij de teamspeler die wij zoeken?  
Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 

Ook kunt u bij voornoemde nadere informatie opvragen (013- 5169321/06-55347023). 
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


