
 

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

Senior project controller bouw (32 – 40 uur) 
 
Reyrink Groep is een veelzijdige organisatie bestaande uit 5 disciplines met ieder zijn eigen 
specialiteit: 

 Reyrink Aannemerij; 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, 
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. 
 
Reyrink Aannemerij richt zich voornamelijk op regionale infraprojecten die samen met vaste 
bouwpartners wordt uitgevoerd. Daarnaast is Reyrink aannemerij gespecialiseerd in 
sloopwerkzaamheden, asbest- en grondsaneringen.  
 
FL  is actief in het (groot) grondverzet, constructieve waterbouw en infra. FL heeft een diversiteit aan 
(multidisciplinaire) projecten variërend in grootte en contractvorm.  
 We maken Nederland veiliger, duurzamer en creëren mobiliteit. 
 
Wat verwachten we van jou? 
 Als Senior Project Controller ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen en opleveren van financiële 
analyses en rapportages om zo de CFO van alle relevante stuurinformatie te voorzien. Je richt je op 
de financiële performance van de projecten en gaat gesprekken aan met de 
projectverantwoordelijke. Ook ben je verantwoordelijk voor het op proactieve wijze adviseren en 
ondersteunen van de CFO op gebieden als project administratieve organisatie, algemene 
projectkostenbewaking, werkkapitaalbeheer en projectbewaking. 
 
Wie zoeken wij? 
Je bent van nature proactief, flexibel, je initieert en werkt kritisch en effectief samen waarbij je 
verbindingen zoekt. Je hebt een goede drive en bent communicatief sterk.  
Je beschikt minimaal over een HBO-opleiding in de financiële richting en hebt minimaal 5 jaar 
relevante ervaring als Project Controller. Tot slot heb je affiniteit met financial controlling en ERP 
systemen. 
 
Wat bieden we! 
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een informeel bedrijf. Bij ons krijg je al snel 
veel verantwoordelijkheid, waarbij we je volop de ruimte bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk 
te ontwikkelen. Wij bieden je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
marktconform salaris. 
 
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 


