
 

Uitvoerder GWW 
 
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 ons team zijn wij per direct opzoek naar een:  
 
Uitvoerder GWW 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Je zal met name worden ingezet op onze infraprojecten die we samen met onze vaste bouwpartners 
uitvoeren. Het bouw- en woonrijpmaken van kleine en grote woonwijken en distributiecentra is jou 
niet onbekend en je kunt dan ook goed samenwerken met alle bouwpartners die op deze projecten 
werkzaam zijn. Daarnaast zul je werkzaam zijn op onze infra projecten die we hebben aangenomen 
op de openbare en onderhandse markt. 
 

• Leidinggeven aan voormannen en direct/indirect aan de medewerkers op de bouwplaats en 
samenwerking met betreffende werkvoorbereider en/of inkoper. 

• Uitvoeren (zelfstandig) van toegewezen projecten van opdracht t/m oplevering en/of 
onderhoudsperiode volgens de opdrachtbevestiging, bestek, tekeningen en bijlagen. 

• Bewaken dat de projecten binnen de vastgestelde werkbegroting worden uitgevoerd. 
Positieve en negatieve afwijkingen worden tijdig gesignaleerd met de juiste argumentatie. 

• Coördineren inzet van mensen en middelen (zowel intern als extern). Verstuurt via 
InfraWorks de planaanvragen naar de planner. 

• Accorderen urenregistratie welke door de medewerkers van de bouwplaats zijn ingevuld. 
• Verantwoordelijk voor de juiste materialen en diensten in de juiste hoeveelheden. 
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projecten. 
• Verantwoordelijk voor een kloppende en volledige projectadministratie en facturatie 

(weekrapporten, weekstaten, termijnstaten). 
• Signalisatie van meer- en minderwerk. 
• Zorgdragen voor een goede en juiste uitstraling van mens, materieel en VGM-aspecten. 
• Op toezien dat de projecten conform de KAM-richtlijnen uitgevoerd worden: 

o Controleren op onderhoud en juist gebruik van PBM’s, machines, materieel en 
overige arbeidsmiddelen die gebruikt worden op de bouwplaats. 

o Melden (dreigende) gevaarlijke situaties t.a.v. vgm-aspecten, waaronder onveilige 
situaties en/of bijna ongevallen. 

o Houden van start-werk overleg. 
o Uitvoeren van maandelijkse werkplekinspecties. 

  
Functie-eisen 

• HBO werk- en denkniveau 
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren 
• Ruime kennis en ervaring en netwerk in de GWW en/of utiliteitssector 
• Kennis van de RAW-systematiek, UAV 2012 en UAV GC 
• Leidinggevende ervaringen 



 

• Besluitvaardig 
• Flexibel 
• Kostenbewust 
• Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden 
• VCA VOL 
• In het bezit van rijbewijs BE 

 
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. 
 
Wil jij snel aan het werk, heb je de gevraagde ervaring en jij bent de teamspeler die wij zoeken?  
 
Richt dan jouw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 
Ook kun je bij voornoemde nadere informatie opvragen via 013- 5169321. 

 
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik je verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 

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


