
ASSISTENT UITVOERDER

Reyrink Groep

De Reyrink Groep is een verzameling van bedrijven die (internationaal) actief zijn in grond- weg en waterbouw, 
milieukundige advisering, sloop, asbestverwijdering en afvalrecycling. Medewerkers binnen de groep kenmerken 
zich doordat ze verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen, professioneel zijn en kwaliteit leveren. Ze werken 
nauw samen met de andere disciplines en zijn integer.
Ter versterking van ons team in Haghorst zijn wij per direct opzoek naar een assistent uitvoerder (m/v).

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

WIE ZOEKEN WIJ?

• Je draagt zorg voor de dagelijkse leiding en aansturing van alle uitvoerende medewerkers op een project, bij 
afwezigheid van de uitvoerder.

• Verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen kwaliteits- en tijdgrenzen
• Organisatie van personen, middelen en materialen en oplossingsgericht bij problemen
• Zorgen voor een goede samenwerking tussen de medewerkers, onderaannemers en opdrachtgever op het 

project.
• Uitvoeren van werkplekinspecties en melden van gevaarlijke/onveilige situaties/ongevallen.
• Houden van start- werk vergaderingen en rapporteert aan de Uitvoerder en/of Projectleider.
• Controleren op onderhoud en juist gebruik van PBM’s, machines, materieel, gereedschappen en overige 

arbeidsmiddelen die gebruikt worden op de projectlocatie.
• Werken volgens procedures, procuratie en bevoegdhedenschema en het KAM-Handboek.

• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau bij voorkeur verkregen door een afgeronde opleiding in de 
grond-, weg en waterbouw.

• Relevante deskundigheid, kennis en werkervaring op het gebied GWW
• Kennis met betrekking tot de uitvoering van RAW en UAV-gc projecten
• Werkervaring in de functie van Assistent Uitvoerder/Voorman
• In het bezit van Certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
• Oplossingsgericht
• Leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden
• Besluitvaardig
• Flexibel
• Stressbestendig

WAT BIEDEN WIJ JOU

• Werken in een leuk team 
• Uitdagende werkomgeving
• Een veelzijdige, dynamische en groeiende werkgever
• Een marktconform salaris binnen de bouw-UTA cao
• Doorgroei mogelijkheden



BEN JIJ DE TEAMSPELER DIE WIJ ZOEKEN?

Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). Nadere 
informatie omtrent deze vacature kunt u opvragen bij Frank Wijnbeld (013- 5169321).
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl

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

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


