GRONDWERKER
(32-40 uur)

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in de GWW? Wil jij deel uitmaken van een gezellig en gemotiveerd team binnen
een veelzijdig familiebedrijf? Steek jij graag de handen letterlijk en figuurlijk uit de mouwen? 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, 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. Nieuwsgierig
naar ons bedrijf? Kijk eens op www.reyrinkgroep.nl.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Je bent verantwoordelijk voor diverse graaf- en
grondwerkzaamheden: van het aanleggen van leidingen tot
het graven van sleuven. Je voert grondwerkzaamheden uit
voor o.a. bouwkundige werken, zoals dijken, golfbanen en
waterpartijen. Ook het plaatsen van kolken, aanleggen van
riolering en het klaarleggen van een onderbaan voor de
stratenmaker behoort tot de werkzaamheden. Jouw focus
ligt op kwaliteit, snelheid, veiligheid en milieuverantwoordelijkheid.

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

WIE ZOEKEN WIJ?
• Je hebt een lbo/mbo werk- en denkniveau, bij
voorkeur verkregen door opleiding of werkervaring
• Je hebt bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke
functie.
• Je bent in het bezit van VCA-basis of bereid om dit te
halen.
• Je bezit een rijbewijs B.
• Je hebt goede sociale en communicatieve
vaardigheden, je bent alert en efficiënt.
• Je voelt je verantwoordelijk voor het leveren van
kwaliteit en neemt eigenaarschap.
WAT BIEDEN WE!
Wij bieden je een 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.
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 Peter
Hendriks, Projectleider, via 06-21517535. Hij vertelt je
graag meer over deze functie.

