
 

 
 
Asfaltafwerker 
 
Bedrijfsprofiel 

 
Reyrink is een veelzijdige dienstverlenende - en projectorganisatie bestaande uit vier zelfstandige 
onderdelen met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemerij, Reyrink Bouwstoffen, Reyrink 
Dienstverlening en Biosiol EU B.V.. 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 onze teams zijn wij per direct opzoek naar een:  
 
Asfaltafwerker 
 
Als Asfaltafwerker los, verspreid en profileer je  asfalt voor o.a. parkeerplaatsen, wegen en rotondes 
en heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 Schoonmaken van de (oude) asfaltlaag en afdekken van obstakels 

 Leggen van asfaltwapening 

 Aanbrengen kleeflaag of ondersteunen chauffeur bij aanbrengen 

 Handmatig egaliseren van aangebracht asfalt en bijwerken van randen, naden en weghalen 
overtollig asfalt 

 Chauffeurs van asfaltwagens aanwijzingen geven 
 

Functie eisen:  

 LBO+ werk- en denkniveau 

 Ervaring met het verwerken van asfalt 

 Kennis van verkeersmaatregelen 

 Kennis van gereedschap en onderdelen van een asfaltverwerkingsmachine 

 VCA Basis (of bent bereid dit te behalen) 

 Goede contactuele vaardigheden, proactief flexibel en precies 

 Rijbewijs BE 
 
Ons aanbod: 
Wij bieden een marktconform salaris en geven jou de gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen in 
een uitdagende en zeer afwisselende baan, in een organisatie die volop in beweging en groeiende is. 
De sfeer binnen Reyrink is het beste te omschrijven als open en informeel. 
 

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). 
 

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. 


