Gaat jouw hart sneller kloppen van grond, weg en water? Vind je het leuk om in een klein team innovatieve ideeën te
bedenken? Ben je technisch goed onderlegd? Gaat het aansturen van vakmensen jou goed af? Wil je graag werken in
een mooi familiebedrijf waarin je snel veel verantwoordelijkheden krijgt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Reyrink Groep bestaat uit bedrijven met ieder zijn
eigen specialiteit:
• Reyrink Aannemersbedrijf; focus op regionale
projecten
• FL; landelijke multidisciplinaire projecten
• Bouwstoffen Service Midden Brabant
• Reyrink Dienstverlening
• Biosoil
Als Uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de
uitvoering van een project, Met jouw technische kennis
en ervaring weet jij precies hoe je de diverse fases van
het project moet doorlopen. Voor nieuwe en lopende
projecten zijn wij daarom op zoek naar versterking
binnen ons team.

•
•
•
•
•

Je stelt de planning op en bewaakt de voortgang.
Je ziet toe op de uitvoering, bewaakt afwijkingen
en stuurt bij waar nodig.
Je geeft leiding aan grondwerkers, machinisten,
chauffeurs en onderaannemers.
Je hebt regelmatig contact met de opdrachtgever
en neemt deel aan overlegmomenten.
Je stelt voortgangsrapportages op en bewaakt de
kosten.

•
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau richting
Civiele Techniek of aanverwant.
Je hebt kennis en werkervaring binnen ons
vakgebied.
Je bent collegiaal en je focust op het
gezamenlijk belang.
Je bent stressbestendig en weet het overzicht te
bewaken.

Een marktconform salaris (Bouw & Infra cao)
Lease-auto, smartphone en laptop
Een full time dienstverband
Goede doorgroeimogelijkheden

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben
gerealiseerd, kijk dan op www.reyrinkgroep.nl

Heb je vragen dan willen we je graag te woord staan.
Neem voor vragen over de functie van Uitvoerder
contact op met Bart van Druenen, Operationeel
Directeur 📞06-21439581

Stuur je motivatiebrief met cv naar HRM@reyrink.nl,
t.a.v. Christel van Bakel HR Adviseur.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

