
 

 

Ben jij een enthousiaste projectleider die klaar is voor de volgende stap? Of ben je nog geen projectleider maar heb 

je wel die ambitie? Gaat jouw hart hoe dan ook sneller kloppen van uitdagende infraprojecten? Kom dan een 

bijdrage leveren aan onze uitdagende multidisciplinaire projecten met innovatieve oplossingen. Wij nodigen zowel 

ervaren als minder ervaren ‘vakidioten’ uit om te reageren.  

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 

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?  
Als projectleider ben je eindverantwoordelijke voor het 

voortraject en de realisatie van projecten. Dit kunnen 

zowel UAV-GC als RAW-contracten zijn, variërend in 

complexiteit. De behoefte van de klant vormt het 

uitgangspunt. Je geeft dagelijks leiding aan de 

uitvoerders en werkvoorbereiders en zorgt voor een 

optimale overdracht van activiteiten vanuit de tenderfase 

naar realisatiefase. Je bent verantwoordelijk voor alle 

activiteiten ter nakoming van de verplichtingen 

voortvloeiend uit de overeenkomst, inclusief de 

wijzigingen van de overeenkomst. Het project dient tijdig, 

juist en volledig te worden opgeleverd, overgedragen en 

te worden geëvalueerd, zowel met de klant als intern.  

Je ziet toe op kwaliteitsborging door middel van 

sturingsmechanismen in de vorm van vergunningen, 

planning, risicomanagement en financiën. 

 

Je inventariseert kansen/risico’s en zet (herstel)maat- 

 

 

 

regelen uit met betrekking tot de voortgang, financiën, 

kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en 

milieuaspecten. Je verzorgt de algehele nazorg en 

eventuele garantieafwikkeling van gerealiseerde 

projecten. Je voert een juiste, tijdige en volledige project-

administratie en stelt iedere vier weken de financiële 

projectrapportage op. Je rapporteert aan de operationeel 

directeur en communiceert op een accurate wijze naar de 

belanghebbenden van het betreffende project. 
 

WIE ZOEKEN WIJ?  
Wij zijn op zoek naar een collega met een afgeronde 

HBO- opleiding (civiele techniek of vergelijkbare 

opleiding) of HBO werk- en denkniveau. Je hebt solide 

kennis van diverse contractvormen (RAW/UAV-GC).  
 

Je straalt enthousiasme uit, denkt in kansen, bent je 

bewust van risico’s, kiest het gezamenlijk perspectief als 

uitgangspunt en gaat de confrontatie niet uit de weg. Je 

hebt overtuigingskracht, commerciële en sociale 

vaardigheden en bent stressbestendig. 

 

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

familiebedrijf waar je volop ruimte krijgt om je 

vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. Er zijn 

uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

en wij hanteren 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 Bart van 

Druenen, operationeel directeur (06-21439581) Hij vertelt 

je graag meer over deze veelzijdige functie. 
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