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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, 

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. 

 

Voor lopende projecten en aanbestedingen zijn wij 

daarom op zoek naar versterking binnen ons team. 

Je geeft uitvoering aan de projecten zoals beschreven 

in het projectmanagementplan en/of 

projectkwaliteitsplan. Je verzorgt de planning en stuurt 

in overleg met de projectmanager/projectleider tijdig bij. 

Op deze wijze bewaak je de overall planning en stel je 

vervolgens de detailplanning op.  

 

 

 

Voor de opdrachtgever, onderaannemers en andere 

betrokken partijen ben jij eerste aanspreekpunt en zorg je 

voor een doelmatige inzet en planning van uitvoerende 

medewerkers, onderaannemers en middelen.  

Ook tot je scope behoort het sturen op de voortgang, 

kwaliteit en kosten en voer je een juiste, tijdige en 

volledige administratie, waaronder het wekelijks 

rapporteren van de gemaakte kosten en het vastleggen 

van de verwerkte hoeveelheden en productiestaten. 

Bij signalering contractwijzigingen rapporteer je hierover 

aan de projectleider/projectmanager en voer je in 

samenspraak calculatie werkzaamheden uit conform 

geldende afspraken. Laat controles uitvoeren aan 

materieel/materiaal en meldt eventuele technische 

gebreken voor onderhoud. Daarnaast werk je conform 

procedures vanuit ons KAM-handboek. Veiligheid staat 

bij jou hoog in het vaandel. 

Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met 

minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau door een 

afgeronde opleiding in de civiele techniek. Je hebt 

(uitgebreide) kennis en werkervaring binnen ons 

werkgebied. 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 

Heb jij interesse in een brede functie in de grond, weg- en waterbouw? Waar je tijdens de realisatie een belangrijke rol 

hebt. Ben jij degene die er voor zorgt dat het team en het materieel optimaal worden ingezet en zorg je voor een correcte 

uitvoering van de aan jou toegewezen projecten? Vind je het leuk om in een klein team innovatieve ideeën te bedenken?  

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!   
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resultaten binnen een team. Je hebt kennis van UAV, 

RAW en liefst ook van UAV-GC. Tevens begrijp je de 

complexe wereld van wet- en regelgeving. 

Doordat je toezicht houdt op de uitvoering van de 

werkzaamheden heb je veel te maken met 

talentontwikkeling en begeleiding van medewerkers, om 

zo samen onze projecten naar een hoger niveau te tillen. 

Wij bieden je een mooie baan in een informeel 

familiebedrijf. 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. 

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben 

gerealiseerd, lees of kijk dan verder op  

https://www.reyrink.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 

Arjan Beemster, Bedrijfsleider op 06-13130250 hij vertelt 

graag meer over deze functie. 
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