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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 

• Bouwstoffen Service Midden Brabant 

• Reyrink Dienstverlening 

• Biosoil EU 

 

Door intensieve samenwerking van deze bedrijven, die 

elkaar aanvullen, bieden wij totaaloplossingen op maat 

voor Overheden, Projectontwikkelaars, Midden en Klein 

Bedrijf (M.K.B.), Agrarische – en Bouwbedrijven en 

Particulieren. 

Onze unieke werkwijze resulteert in een hoge 

doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en 

duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 

 

De uitdaging om bij Biosoil te werken is dat je steeds 

op zoek bent naar de nieuwste ontwikkelingen en 

technieken in bodemsaneringsland. Wij zoeken 

versterking binnen ons team. 

Je werkt als Medewerker Technische Dienst binnen 

Reyrink Groep vanuit onze locatie te Haghorst, maar je  

 

 

 

zult ook regelmatig op de projecten (landelijk) 

werkzaam zijn.  

Het inventief en vernieuwend bezig zijn geven je 

energie en dé uitdaging in je werk.  

Je werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan 

hoofdzakelijk uit het onderhouden en  bouwen van 

saneringsinstallaties. Dit kan zijn het uitvoeren van 

preventief en correctief onderhoud en het aanleggen, 

monteren en demonteren van uiteenlopende en/of 

complexe apparatuur ten behoeve van de 

bodemsanering.  Alles met als doel het verwijderen van 

de bodemverontreiniging.  

  

 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

verkregen door een opleiding en/of ervaring in 

Electrotechniek en/of Werktuigbouwkunde; 

• Ervaring in milieukundige werken en 

saneringen en bent in het bezit van VCA; 

• 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 bent vindingrijk en ondernemend: als een 

installatie niet goed werkt, zoek jij tot je de 

oorzaak hebt gevonden en verholpen; 

• Je hebt kennis van digitale werkomgevingen; 

 

Voel jij je thuis in de wereld van bodemsanering en bodemverbetering en wil je bijdragen aan een beter milieu? Ben jij  
inventief, vernieuwend en oplossingsgericht en is lef jouw tweede natuur? 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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• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen 

functioneren; 

• Je bent flexibel, collegiaal en altijd bereid om 

ergens bij te springen; 

• Je bent accuraat, handig en klantgericht. 

 

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 en doorgroei-

mogelijkheden. 

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben 

gerealiseerd, lees of kijk dan verder op 

https://www.reyrinkgroep.nl  

 

Ben jij wellicht de ambitieuze en enthousiaste collega 

die wij zoeken en 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. 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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