
 

 

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

 

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, midden 

en keinbedrijf (mkb), agrarische – en bouwbedrijven en 

particulieren. Onze unieke werkwijze resulteert in een 

hoge doordachte service waarbij onze visie en missie 

op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid 

een belangrijke rol spelen. Nieuwsgierig naar ons 

bedrijf? Kijk eens op www.reyrinkgroep.nl.  
 

Dagelijks verhelpen een tiental monteurs storingen aan 

ons (vracht-)wagenpark en onze landbouwmachines 

vanuit onze werkplaats in Haghorst. Zij worden 

aangestuurd door de Chef Werkplaats. Ter versterking 

van dit team zoeken wij een vrachtwagenmonteur. 
 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  

Als vrachtwagenmonteur ben je medeverantwoordelijk 

voor de reparaties en het onderhoud van opleggers, 

kipperstrailers en aanhangers. Je stelt zelfstandig 

diagnoses, verricht reparaties en verzorgt onderhoud 

aan het materieel van de Reyrink Groep. Daarnaast 

verricht je alle voorkomende reparatie-, service- en 

onderhoudswerkzaamheden aan overige machines. Je 

kunt goed samenwerken en ondersteunt collega’s waar 

nodig.  
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
We zoeken een flexibele monteur, met kennis en 

ervaring op hydraulisch, mechanisch en elektrisch 

gebied. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van 

kwaliteit en neemt eigenaarschap.  

• Je hebt werkervaring als vrachtwagenmonteur 

• Je bent flexibel inzetbaar en bent indien nodig 
in weekenden beschikbaar 

• Je bent in het bezit van rijbewijs C (CE is geen 
vereiste, maar wel een pré) 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband 
werken 

• Je bent in het bezit van een VCA basis diploma 
of hebt de bereidheid dit te behalen 

ONS  

WAT BIEDEN WE? AANBOD 

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie 

met de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen op 

vaktechnisch en/of persoonlijk gebied. Je gaat deel 

uitmaken van een veelzijdige organisatie met een no-

nonsens mentaliteit. Wij bieden je goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO  

beroepsgoederenvervoer.  
 

CONTACT 
Herken je jezelf in dit profiel? Dan kijken we ernaar 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 vacature kun je contact opnemen met Jack 

Vermeer, Chef Werkplaats, via 06-46 27 33 68. Hij 

vertelt je graag meer over deze veelzijdige functie. 

Werk jij oplossingsgericht en loop jij warm voor vrachtwagen- en bestelwagenonderhoud? Weet jij hoe een motor in 

elkaar zit en wil je graag werken in een mooi familiebedrijf waarin je snel veel verantwoordelijkheden krijgt? Dan is 

deze functie iets voor jou! 

 

VRACHTWAGEN
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