WERKVOORBEREIDER

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!
WAAR VERWELKOMEN WE JE ALS COLLEGA?
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
complementaire
disciplines
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.
Voor lopende projecten en aanbestedingen zijn wij
daarom op zoek naar versterking binnen ons team.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Als werkvoorbereider ben je betrokken bij het totale
project. Van aanbesteding tot aan de uitvoering ben je
verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit, planning,
en financiën. Je werkt samen met een team op één
locatie.

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

Je bent verantwoordelijk voor het inkoopproces, je
vraagt offertes op bij diverse onderaannemers en
leveranciers, je bent in staat om deze te controleren,
waarna
prijsonderhandelingen
kunnen
worden
gevoerd. Daarna volgt de definitieve prijsafspraak.
Vervolgens houd jij het eigenaarschap over levertijden,
contracten en facturering. Met jouw vooruitziende blik
ondersteun je de projectleider en uitvoerder en lever je
zo jouw bijdrage om het project succesvol af te ronden.
Tot jouw taken behoren:
• Het opstellen van werkzaamheden, uittrekken
van hoeveelheden t.b.v. (meerwerk-) offertes.
• Het opstellen van offertes en inschrijfstaten ten
behoeve van in uitvoering zijnde projecten.
• Het opstellen van V&G- en kwaliteitsplannen
conform de eisen van bestek, procedures van
ons kwaliteitssysteem.
• Het kunnen lezen van Autocad tekenen. Het
kunnen bewerken van Autocad tekeningen is
een pré.
• Het zorg dragen voor een goede en tijdige
overdracht
van
projecten
naar
het
uitvoeringsteam.

WERKVOORBEREIDER

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met HBO
werk- en denkniveau verkregen door een opleiding of
ervaring in de Grond-, Weg- en Waterbouw.
Met kennis van UAV, ARW en de RAW systematiek en
andere relevante wet- en regelgeving. Daarnaast ben je
in het bezit van een certificaat VCA-Basis.
Je hebt affiniteit met calculatieprogramma’s en ERP
pakketten. Met je analytisch denkvermogen kun je snel
schakelen en blijf je in de drukte een tijdige en volledige
verslaglegging voeren. Je ziet risico’s, deelt kansen en
gaat uitdagingen niet uit de weg. Je draagt nieuwe
creatieve en originele ideeën aan en je bent
communicatief vaardig. Er wordt zowel zelfstandig als
in teamverband gewerkt. Je bent accuraat, flexibel,
besluitvaardig en stressbestendig.
WAT BIEDEN WE!
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.
MEER INFO
Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben
gerealiseerd, lees of kijk dan verder op
https://www.reyrinkgroep.nl/
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CONTACT
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.
Maria Hooyen, P&O Adviseur. Voor meer informatie
over deze functie kun je contact opnemen met Bart van
Druenen op 06-21439581 hij vertelt graag meer over
deze functie.

