SENIOR
WERKVOORBEREIDER
(32-40 uur)

Wil jij een belangrijke rol spelen binnen projecten in de Grond, Weg- en Waterbouw van de ontwerpfase tot de realisatie?
Bedenk en realiseer jij graag innovatieve oplossingen binnen een klein team? Ben jij technisch goed onderlegd? 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 optimaal aanvullen, bieden wij totaaloplossingen
op maat voor overheden, projectontwikkelaars, middenen 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. Nieuwsgierig
naar ons bedrijf? Kijk eens op www.reyrinkgroep.nl.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Als senior werkvoorbereider ben je betrokken bij het
totale project. Van aanbesteding tot uitvoering ben je
verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit, planning,
en financiën. Je werkt samen met een projectteam
bestaande uit een projectleider, uitvoerder en jijzelf.
Tijdens de uitvoering 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. Als senior werkvoorbereider
stuur je ons gemotiveerde team van werkvoorbereiders
aan. Met jouw ervaring, leidinggevende capaciteiten en

enthousiasme ben je in staat het voortouw te nemen en
de koers te bepalen.
Tot jouw taken behoren:
• Documenten en tekeningen beheren
• Het opstellen van werkplannen, uittrekken van
hoeveelheden
• Uitvragen, vergelijken en inkopen van offertes
voor bouwmaterialen en onderaannemers
• Uitwerken van doordachte projectplanning met
levertijden, producties en mijlpalen
• Het opstellen van V&G- en kwaliteitsplannen
conform de eisen van bestek, procedures van
ons kwaliteitssysteem.
WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een collega met hbo werk- en
denkniveau verkregen door een opleiding of ervaring in
de Grond-, Weg- en Waterbouw.
Je hebt kennis van de UAV, ARW, RAW, Bouwteam,
Design & Construct systematiek en andere relevante
wet- en regelgeving. Daarnaast ben je in het bezit van
een certificaat VCA-VOL, of bereid om deze te halen.
Met je analytisch denkvermogen kun je snel schakelen.
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.
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WAT BIEDEN WE?
Wij bieden je een 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, naast goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform
cao Bouw en Infra, voldoende doorgroeimogelijkheden
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 vacature kun je contact opnemen met Gert
van Dieren via 06-31 67 49 78. Hij vertelt je graag meer
over deze functie.

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

