
WERKVOORBEREIDER GWW
40 uur

Reyrink Groep is een veelzijdige organisatie bestaande uit bedrijven met ieder zijn eigen specialiteit:
• Reyrink Aannemersbedrijf ; focus op regionale projecten
•  FL ; landelijke multidisciplinaire projecten
•  Reyrink Bouwstoffen
•  Reyrink Dienstverlening
•  BioSoil EU B.V.

Door intensieve samenwerking van deze complementaire disciplines bieden wij totaaloplossingen op maat voor het 
Midden en Klein Bedrijf (M.K.B.), agrarische – en bouwbedrijven, project-ontwikkelaars, overheid en particulieren.
Onze unieke werkwijze resulteert in een hoge doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben staan.

Door het samengaan van FL en Reyrink is er een behoorlijke dynamiek in ons bedrijf. Voor lopende projecten en 
aanbestedingen zijn wij daarom op zoek naar versterking binnen ons team.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

FUNCTIE EISEN

Als werkvoorbereider ben je betrokken bij het totale project. Vanaf aanbesteding tot  en met uitvoering en nazorg ben je 
verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit, planning en financiën. Je werkt samen in een enthousiast team.
Je bent verantwoordelijk voor het inkoopproces, je vraagt offertes  aan bij diverse onderaannemers en leveranciers. Je 
bent in staat om deze te controleren, waarna prijsonderhandelingen kunnen worden gevoerd. Vervolgens houd jij het 
eigenaarschap over levertijden, contracten en facturering. Met jouw vooruitziende blik ondersteun je de projectleider en 
uitvoerder en lever je zo jouw bijdrage om het project succesvol af te ronden.

• Het opstellen van werkzaamheden, uittrekken van hoeveelheden t.b.v. (meerwerk-) offertes.
• Het opstellen van offertes en inschrijfstaten ten behoeve van in uitvoering zijnde projecten.
• Het opstellen van V&G- en kwaliteitsplannen conform de eisen van bestek, procedures van ons    
 kwaliteitssysteem.
• Het kunnen lezen en bewerken van Autocad tekeningen.
• Je draagt zorg voor een goede en tijdige overdracht van projecten naar de uitvoering.

• MBO/HBO werk- en denkniveau verkregen door een opleiding of ervaring  in de Grond-, Weg- en Waterbouw.
• Relevante werkervaring op het gebied van GWW.
• Kennis van UAV 2012, UAV-GC en de RAW systematiek.
• Affiniteit met calculatieprogramma’s en ERP pakketten.
• Analytisch denkvermogen.
• Zelfstandig, accuraat, flexibel, besluitvaardig en stressbestendig.
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Blijft in de drukte een tijdige en volledige verslaglegging voeren.
• Je ziet risico’s, deelt kansen en gaat uitdagingen niet uit de weg. 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.



Wij bieden jou alle mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in een uitdagende en zeer afwisselende baan, in een 
familiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit. Wij bieden een marktconform salaris en passende arbeidsvoorwaarden 
vanuit de CAO Bouw (UTA). 

Durf je het aan om samen met ons deze uitdaging aan te gaan?
Richt dan je motivatie samen met een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl).

Reyrink Groep
Lage Haghorst 15
5089 NC Haghorst
T: 013-5041397

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

ONS AANBOD


