
 

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

Al sinds 1965 is FL actief als aannemer in de grond-, weg- 
en waterbouw. Vanaf 1 januari 2019 is FL B.V. onderdeel 
geworden van de Reyrink Groep. Reyrink Groep is een 
veelzijdige organisatie bestaande uit verschillende 
bedrijven met ieder zijn specialiteit.  
 
FL B.V. werkt aan multidisciplinaire projecten in het groot 
grondverzet(zowel nat als droog), waterbouwkundige 
constructies en infra structurele werken. We hebben een 
groot aantal projecten gerealiseerd, sterk variërend in 
grootte en complexiteit.  
Om mooie uitdagende projecten aan deze orderportefeuille 
toe te voegen zijn we op zoek naar een werkvoorbereider. 
 

Voor aanvang van de aan jouw toebedeelde projecten ben 
je verantwoordelijk voor het voorbereiden, plannen en 
ondersteunen van alle benodigde zaken. Je zorgt dat aan 
alle voorwaarden wordt voldaan voordat de 
werkzaamheden te kunnen beginnen. Er wordt gewerkt 
volgens richtlijnen, werkinstructies en procedures die 
betrekking hebben op het managementsysteem en het 
bedrijfsreglement.  

Voor het uitwerken van een definitief ontwerp, zorg je voor 
werktekeningen, de nodige plannen en een volledige 
werkbeschrijving. De relevante vergunningen en andere 
vereiste documenten worden door je opgevraagd.  
Je verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, 
levertijd, prijzen etc. en draagt zorg voor een correcte 

afhandeling van het door jouw uitgewerkte meer-/ 
minderwerk.  

Tijdens de uitvoering blijf je nauw betrokken bij de 
voortgang. Zo krijgt jouw plan in het project steeds meer 
vorm en lever je zelfstandig en/of in teamverband kwalitatief 
hoogstaande werken.  

Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met een 
afgeronde MBO of HBO-opleiding in de civiele techniek of  
werktuigbouwkunde. Vanuit deze technische achtergrond 
vind je het leuk om zelfstandig en oplossingsgericht te 
werken. Je draagt nieuwe creatieve en originele ideeën aan 
en je bent communicatief vaardig en realiseert graag 
resultaten binnen een team. Je hebt kennis van UAV, RAW 
en bij voorkeur UAV-GC.  Je bent bekend met relevante wet- 
en regelgeving. Je hebt affiniteit met calculatieprogramma’s 
en ERP pakketten.  

Wij bieden je een mooie 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. We bieden je goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden conform de cao Bouw en Infra en 

doorgroeimogelijkheden. 

Kom jij een bijdrage leveren aan onze uitdagende projecten en innovatieve oplossingen? 
 
Heb jij interesse in een brede functie in de grond, weg- en waterbouw? Waar je niet alleen in de ontwerpfase maar ook 
tijdens de realisatie een belangrijke rol hebt. Vind je het leuk om in een klein team innovatieve ideeën te bedenken en te 
realiseren?  Ben je technisch goed onderlegd? Wil je graag werken in een mooi familiebedrijf waarin je snel veel 
verantwoordelijkheden krijgt? Dan zijn wij op zoek naar jou!   



 

 

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben 

gerealiseerd, lees of kijk dan verder op http://www.fl-bv.nl 

 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan kijken we er naar uit om 

met jou in contact te komen. Wij ontvangen je sollicitatie 

graag via mail op HRM@reyrink.nl t.a.v. Marianne Kolsters, 

P&O functionaris. Voor meer informatie over deze functie 

kun je contact opnemen met Bart van Druenen, Manager FL 

op 06-21439581 hij vertelt graag meer over deze functie. 
 

http://www.fl-bv.nl/
mailto:HRM@reyrink.nl

