MACHINIST

Heb jij interesse in een brede functie in de grond, weg- en waterbouw? Vind je het leuk om projecten tot een
succes te maken? Ben je behendig met GPS en kan je de link leggen met de tekeningen en ligt je hart in het
grondverzet? 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 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.
We werken aan multidisciplinaire projecten in het groot
grondverzet (zowel nat als droog), waterbouwkundige
constructies en infrastructurele werken. We hebben een
groot aantal projecten gerealiseerd, sterk variërend in
grootte en complexiteit.
Om samen met de collega’s mooie uitdagende projecten
te realiseren zijn we op zoek naar een enthousiaste

machinist!
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Je voert vakkundig de opgedragen werkzaamheden uit
met de focus op kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, veiligheid
en
milieuverantwoordelijkheid.
Daarnaast ben je nieuwsgierig en leergierig en wil je met
collega's het beste en mooiste uit het werk halen.
Naast groot grondverzet voer je graafwerkzaamheden uit
van bouwkundige werken o.a. dijken, golfbanen,
grondverbetering, aanleg riolering, waterpartijen en
verhardingen.
Houdt het materieel in goede staat en conditie door
visuele inspecties, kleine reparaties en voorgeschreven
gebruiksonderhoud
dagelijks
uit
te
voeren.

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

Draagt bij aan een veilige werkplek en spreekt collega’s
aan op onveilig gedrag en/of handelingen. Informeert de
uitvoerder in geval van schades, gevaarlijke situaties en
mankementen aan materieel. Beheert en gebruikt op een
juiste wijze de uitrusting en de ter beschikking gestelde
PBM’s.
Tot je taken behoort eveneens een juiste, tijdige en
volledige administratie, waaronder het bijhouden en tijdig
inleveren van de urenregistraties.
Tijdens de werkzaamheden blijf je nauw betrokken bij de
voortgang en krijgt het project steeds meer vorm.

Je werkt zelfstandig en/of in teamverband aan kwalitatief
hoogstaande werken.

•
•
•
•
•

WIE ZOEKEN WIJ?
We zoeken een machinist met flexibele werkinstelling, die
kennis en ervaring heeft op het gebied van motoren en
hydraulische systemen en het werken met GPS uitgeruste
kraan. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van
kwaliteit en neemt eigenaarschap.
Je hebt een MBO werk- en denkniveau bij voorkeur
verkregen door een afgeronde machinisten opleiding;
Je hebt enkele jaren werkervaring in de functie van
machinist in de GWW sector;
Je bent in het bezit van VCA certificaat Basisveiligheid.
Je bezit een rijbewijs B;
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden,
je bent alert en efficiënt.
WAT BIEDEN WE!
Wij bieden je een mooie baan in een informeel bedrijf. 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 www.fl-bv.nl of
www.reyrinkgroep.nl
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. Christel van
Bakel, HR adviseur. Voor meer informatie over deze

functie kun je contact opnemen met Bart van Druenen,
Operationeel Directeur, op 06-21439581 hij vertelt graag
meer over deze functie.

