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

 

 

Heb je ervaring als vrachtwagenchauffeur? Ben jij graag de hele dag onderweg met de vrachtwagen om de collega’s 

op de projecten te voorzien van materieel, grondstoffen en asfalt? Wil je graag werken in een mooi familiebedrijf waarin 

je snel veel verantwoordelijkheden krijgt? Dan is deze functie iets voor 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 

• Reyrink Dienstverlening 

• 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?  

In samenwerking met de afdeling planning voert de 

chauffeur zelfstandig zijn opdrachten uit. Wij kennen 

een breed scala aan materieel, met leuke collega’s en 

een prettige werksfeer. Je komt op projecten variërend 

van grootte en complexiteit. 

Je bent representatief, communicatief vaardig en hebt 

een flexibele instelling ten aanzien van werkuren en 

werkdagen. Daarnaast is een klantgerichte houding,  

een goede motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel 

belangrijk binnen deze functie.  

 

 

 

 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

We zoeken een flexibele chauffeur, die op verschillende 

projecten van Reyrink voor de aan-/afvoer van diverse 

materieel en grondstoffen zal worden ingezet. 

• Je bent in het bezit van rijbewijs C, bij 

voorkeur CE en Code 95  

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Enige technische kennis 

• In het bezit van VCA basis 

• In het bezit van eigen vervoer 

• Optie voor speciaal transport/dieplader (in overleg) 
 

O  WAT BIEDEN WE?BOD 

Wij bieden jou een uitdagende en zeer afwisselende 

functie met de mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen op vaktechnisch en/of persoonlijk gebied. 

Je gaat deel uitmaken van een groeiende organisatie  

met een no-nonsens mentaliteit. We geven je de 

mogelijkheid in een mooi team vol enthousiaste 

collega’s te komen werken die ook de beste willen zijn. 

Er is de mogelijkheid om 4 dagen van 10 werkuren 

te werken. Je hebt de bereidheid om incidenteel op 

zaterdag te werken. Wij bieden je goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

beroepsgoederenvervoer.  
 

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. Voor 

meer informatie over deze functie kun je contact 

opnemen met Rebecca Mans via 06-82068158. Zij 

vertelt je graag meer over deze functie. 

 VRACHTWAGEN- 

CHAUFFEUR 
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