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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

Ben jij iemand met lef, oplossingsgericht en is leiding geven jou tweede natuur? Als Uitvoerder ben je het aanspreekpunt 
voor zowel onze opdrachtgever als de medewerkers op het project. Je kan goed samenwerken met de werkvoorbereider 
en/of de projectleider en coördineert de inzet van mensen en middelen. Je bent in staat een project zelfstandig van 
opdracht tot en met oplevering conform bestek en tekeningen tot een goed eindresultaat te brengen.  

Reyrink Aannemerij richt zich op regionale infraprojecten die we samen met onze vaste bouwpartners uitvoeren. Het 
bouw- en woonrijp maken 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 ben je werkzaam zijn op 
onze infra projecten die we hebben aangenomen op de openbare en onderhandse markt.
FL is actief in het (groot) grondverzet, constructieve waterbouw en infra. We maken Nederland veiliger, duurzamer en 
creëren mobiliteit. FL heeft een diversiteit aan (multidisciplinaire) projecten variërend in grootte en contractvorm.    

• Bewaken van de kwaliteit, planning en dat de projecten binnen de vastgestelde werkbegroting worden
 uitgevoerd. 
• Positieve en negatieve afwijkingen worden tijdig gesignaleerd met de juiste argumentatie.
• Zorgdragen voor een goede en juiste uitstraling van mens, materieel en VGM-aspecten.
• Op toezien dat de projecten conform de KAM-richtlijnen uitgevoerd worden.
• Je bent verantwoordelijk voor een kloppende en volledige projectadministratie en facturatie (weekrapporten,  
 weekstaten, termijnstaten).
• Je voelt je verantwoordelijk voor meldingen en klachten en zorgt dat deze worden opgelost.



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

FUNCTIE EISEN

• MBO/HBO werk- en denkniveau verkregen door een opleiding of ervaring in de Grond-, Weg- en Waterbouw.
• Kennis van de RAW-systematiek, UAV 2012 en UAV-gc.
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
• Ervaring met het leiding geven. 
• Goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat de mensen om je heen te inspireren.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.


