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

 

 

 
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 bedrijven, die 

elkaar aanvullen, 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. 

 

Onze werkplaats in Haghorst wordt aangestuurd door 
een Chef Werkplaats, waaronder een tiental monteurs 
vallen die dagelijks klachten aan ons (vracht-) 
wagenpark en landbouwmachines verhelpen. Ter 
versterking van dit team zijn wij op zoek naar een 
monteur landbouw- en grondverzetmachines. 
 

Als monteur doe je dagelijks de voorkomende  

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan diverse 

soorten landbouwmachines  of grondverzetmachines, 

inclusief specialistisch werk.  Je controleert nauwkeurig 

het mechanisme en draagt zorg voor inspecties t.b.v. 

transport materieel. Tot je taken behoort het repareren 

en of vervangen van defecte onderdelen en zorgt voor 

het goed insmeren van alle onderdelen. 

Je lost de storingen op aan het materieel, zowel in de 

werkplaats als op locatie. Je voert onderhoudsplanning 

uit en ondersteunt collega’s waar nodig. Het bijdragen 

aan een nette veilige werkplaats is een pré. 

We zoeken een monteur met flexibele werkinstelling, 

die kennis en ervaring heeft met techniek en hydrauliek. 

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit 

en neemt eigenaarschap. 

• Je hebt een MBO werk- en denkniveau bij 

voorkeur verkregen door een afgeronde 

technische opleiding; ( monteursopleiding 

mechanisatie en/of motorvoertuigen)  

• In het bezit van certificaat Basisveiligheid (VCA 

Basis). 

• In bezit van rijbewijs B. 

• Indien werkzaamheden op de servicewagen 

worden verricht is een rijbewijs C verplicht. 

• Computervaardigheden; Accuraat. 

 

O BOD 

Wij bieden jou een uitdagende en zeer afwisselende 

functie met de mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen op vaktechnisch en/of persoonlijk gebied. 

Je gaat deel uitmaken van een groeiende organisatie  

met een no-nonsens mentaliteit. We geven je de 

mogelijkheid in een mooi team vol collega’s die ook de 

beste willen zijn. Je hebt de bereidheid om incidenteel 

Houd je van een veelzijdig werk en ben je een ‘Pietje precies’? Ben jij oplossingsgericht en ligt je passie bij het 

onderhoud van landbouw- & grondverzetmachines? Wil je graag werken in een mooi familiebedrijf waarin je snel veel 

verantwoordelijkheden krijgt? Dan zijn we op zoek naar jou! 
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op zaterdag te werken. Wij bieden je  goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

beroepsgoederenvervoer. 

 

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 Tom Reijrink, Technisch Directeur op  

06 - 25 01 31 04 hij vertelt graag meer over deze functie. 
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