JUNIOR
PROJECTLEIDER (3240 UUR)

Van Esch Groenvoorziening is al ruim 50 jaar een professioneel hoveniersbedrijf gespecialiseerd in aanleg en
onderhoud van particuliere- en bedrijfstuinen. Sinds december 2018 is Van Esch Groenvoorziening onderdeel
van de Reyrink Groep waardoor Van Esch Groenvoorziening beschikt over een volwaardig machinepark.
Vind je het leuk om in een klein team innovatieve ideeën te bedenken? 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!

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
• Van Esch Groenvoorziening
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 onze belangrijkste kernwaarden zijn.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Als junior projectleider ben je eindverantwoordelijke
voor het voortraject en de realisatie van projecten. De
behoefte van de klant vormt het uitgangspunt. Vanuit
een gezamenlijk perspectief van de klant, stakeholders
van het project en directie worden de projecten
uitgevoerd. Je geeft dagelijks leiding aan de
medewerkers die werkzaam zijn binnen de projecten.

Je stuurt de projectorganisatie aan en voert wijzigingen
in de structuur en/of samenstelling van de
projectorganisatie door. Je zorgt voor een optimale
overdracht van activiteiten vanuit de tenderfase naar
realisatiefase. Je bent verantwoordelijk voor alle
activiteiten ter nakoming van de verplichtingen
voorvloeiend 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.
Daarnaast zijn aspecten als kwaliteitsborging,
projectadministratie, veiligheid en acquisitie belangrijke
onderdelen binnen de functie.
Vanzelfsprekend behoeven alle genoemde aspecten
niet volledig aanwezig te zijn. Binnen de organisatie
zijn de mogelijkheden om je hierin te ontwikkelen.
Belangrijk is dat je een enthousiaste en ‘groene’
houding hebt om op termijn in deze functie te groeien.
WIE ZOEKEN WE?
Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met
minimaal een afgeronde MBO- opleiding in de ‘groene’
sector. Kennis van de contractvormen (RAW/UAV-GC)
is een pré, maar zeker geen must.

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. Ervaring in
tuinaanleg, tuinonderhoud en boomverzorging is een
pré.
WAT BIEDEN WE?
Wij bieden je een mooie baan in een informeel
familiebedrijf bij een werkgever die veelzijdig, dynamisch
en groeiend is. Bij ons krijg je al snel veel
verantwoordelijkheid, waarbij we je volop de ruimte
bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk te
ontwikkelen. Je komt te werken in een leuk team en in
een uitdagende werkomgeving. We bieden je goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
MEER INFO
Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben
gerealiseerd? Lees of kijk dan verder op
www.reyrinkgroep.nl
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 mail op HRM@reyrink.nl t.a.v.
Christel van Bakel, HR Adviseur. Voor meer informatie
over deze vacature kun je contact opnemen met Martin
Derksen, projectleider 06-21517545.Hij vertelt je graag
meer over deze veelzijdige functie.

