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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 Bouw en grondstoffen; o.a. 

grondbank, immobilisatie en grondreiniging; 

• Reyrink Dienstverlening; 

• Biosoil Europe: focus op de biologische in- en 

ex-situ bodemsaneringen. 

 

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. 

Als uitvoerder ben je het aanspreekpunt voor zowel 

onze opdrachtgever als de medewerkers op het project. 

Je kan goed samenwerken met de werkvoorbereider  

 

 

 

en/of de projectleider en coördineert de inzet van 

mensen en middelen. Je bent in staat een project 

zelfstandig van opdracht tot en met oplevering conform  

bestek en tekeningen tot een goed eindresultaat te 

brengen. Jouw kennis op het gebied van milieu en 

bodemsaneringen geeft een meerwaarde voor het 

projectteam.   

  

 

• Je hebt minimaal MBO/HBO werk- en 

denkniveau verkregen door een opleiding 

en/of ervaring in milieu /bodemsanering met 

sterke focus op de Grond-, Weg- en 

Waterbouw. 

• Je hebt kennis van de BRL7000, CROW400, 

RAW-systematiek, UAV 2012 en UAV-GC. 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen 

functioneren. 

• Ervaring met het leidinggeven. 

• Ervaring in de uitvoering van in- en ex-situ 

bodemsanering is een belangrijke voorwaarde. 

• De focus ligt op het toepassen van in- en ex-situ 

saneringstechnologieën. 

• Je beschikt over een R-DLP certificering of bent 

bereid deze te halen. 

• Je hebt een gedegen kennis van digitale 

werkomgevingen. 

 

  Ben jij oplossingsgericht, iemand met lef en is leidinggeven jouw tweede natuur? Ben je specialist in in- en ex-situ   
  saneringstechnieken, waarbij je voor iedere situatie de juiste saneringsmethode weet toe te passen? 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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• Zorgdragen voor een goede en juiste uitstraling 

van mens, materieel en VGM-aspecten. 

• Goede communicatieve vaardigheden en je 

bent in staat de mensen om je heen te 

inspireren. 

 

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 Marc van Iersel, Projectleider op 06-51144405 

hij vertelt graag meer over deze functie. 
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