LEERING
UITVOERDER

Wil jij de ins en outs van het vak leren, door ervaring op te doen en uit te groeien naar een zelfstandig uitvoerder? Ben jij
iemand met lef, oplossingsgericht en is leiding geven jouw tweede natuur? Heb jij interesse in een brede functie in de
grond, weg- en waterbouw, waar je tijdens de realisatie een belangrijke rol hebt? Vind je het leuk om in een klein team
innovatieve ideeën te bedenken en 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 leerling uitvoerder draag je zorg voor de dagelijkse
leiding en aansturing van alle uitvoerende medewerkers
op het project, bij afwezigheid van de Uitvoerder. Je
bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten
binnen kwaliteits- en tijdgrenzen. Als leerling uitvoerder
zorg je voor een goede samenwerking tussen de
medewerkers, onderaannemers en
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

opdrachtgever op het
project en
ben
je
oplossingsgericht bij problemen.
Het uitvoeren van werkplekinspecties en melden van
gevaarlijke/onveilige
situaties
behoren
tot
je
takenpakket. Alsmede het controleren op onderhoud en
juist gebruik van PBM’s, machines, materieel,
gereedschappen en overige arbeidsmiddelen die
gebruikt worden op de projectlocatie. Op de projecten
worden start- en werkvergaderingen gehouden. Je
rapporteert hierover aan de Uitvoerder en / of
Projectleider.
WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met
minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau verkregen
door een opleiding of ervaring in de Grond-, Weg- en
Waterbouw. Met kennis betreffende de uitvoering van
RAW en UAV-gc projecten en in het bezit van
Certificaat
Veiligheid
voor
Operationeel
Leidinggevenden (VOL-VCA).
Daarnaast heb je kennis en werkervaring op het gebied
van (asbest) sloop, bodemsanering, GWW en recycling
(inclusief geldende wet- en regelgeving).
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
functioneren.
• Je hebt ervaring met het leiding geven.

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
en je bent in staat de mensen om je heen te
inspireren.
bent
besluitvaardig,
flexibel
en
• Je
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
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 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.
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