
 

 

 

 

 

 

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 

• Van Esch Groenvoorziening 

Door intensieve samenwerking van deze bedrijven, die 

elkaar optimaal aanvullen, bieden wij totaaloplossingen 

op maat voor overheden, projectontwikkelaars, midden- 

en kleinbedrijf (mkb), agrarische – en bouwbedrijven en 

particulieren. Onze unieke werkwijze resulteert in een 

hoge doordachte service waarbij kwaliteit, veiligheid en 

duurzaamheid een belangrijke rol spelen. 
 

Ter versterking van ons team zijn we per direct op 

zoek naar een vakbekwaam hovenier (fulltime). 

WIE ZOEKEN WIJ? 

• Een vakbekwaam hovenier (niveau 3 of 4) 

• In het bezit van rijbewijs BE en VCA-diploma 

• Goede communicatieve eigenschappen en een  

  klantvriendelijke houding 

• Gemotiveerd, leergierig en gedreven in het     

  werk 

• Flexibele werkhouding 

 

 

 

• Ervaring in tuinaanleg, tuinonderhoud en     

  boomverzorging is een pré 

• Bij voorkeur woonachtig in of nabij Haghorst 

 

WAT BIEDEN WE? 
Wij bieden je een mooie baan in een informeel 

familiebedrijf, bij een werkgever die veelzijdig, dynamisch 

en groeiend is. Bij ons krijg je al snel veel 

verantwoordelijkheid, waarbij we je volop de ruimte 

bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk te 

ontwikkelen. Je komt te werken in een leuk team en een 

uitdagende werkomgeving. We bieden je goede primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform cao 

Hoveniersbedrijf. 

 

MEER INFO 

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben 

gerealiseerd? Lees of kijk dan verder op  

https://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 e-mail op HRM@reyrink.nl t.a.v. 

Christel van Bakel, HR-adviseur. Voor meer informatie 

over deze functie kun je contact opnemen met Erik Fiers 

(uitvoerder van Esch) op 06 – 10014411. Hij vertelt je 

graag meer over deze functie.  

 

VAKBEKWAAM 

HOVENIER 

 

Van Esch Groenvoorziening is al ruim 50 jaar een professioneel hoveniersbedrijf gespecialiseerd in aanleg en 
onderhoud van particuliere- en bedrijfstuinen. Sinds december 2018 is Van Esch Groenvoorziening onderdeel van 
de Reyrink Groep waardoor Van Esch Groenvoorziening beschikt over een volwaardig machinepark. Het team van 8 
enthousiaste vakmensen is op zoek naar versterking. 
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