Heb jij affiniteit met groot grondverzet, waterbouwkundige constructies en infrastructurele werken, variërend in grootte,
moeilijkheidsgraad en diversiteit? Ben jij de schakel tussen stakeholders/belanghebbenden en het projectteam? Kan je
goed luisteren. Heb je overtuigingskracht, een proactieve houding en ken je relevante ins- en outs van de contracten? Dan
zijn wij opzoek naar jou!

Al sinds 1965 is FL actief als aannemer in de grond-, wegen waterbouw. Vanaf 1 januari 2019 is FL B.V. onderdeel
geworden van de Reyrink Groep. Reyrink Groep is een
veelzijdige organisatie bestaande uit verschillende
bedrijven met ieder zijn specialiteit.
Je komt terecht in een mooi familiebedrijf waarin je veel
verantwoordelijkheden krijgt, leiding geeft en samenwerkt
met gedreven collega’s en samen met hen in projectteams
werkt.
Als omgevingsmanager communiceer je met belanghebbenden; zoals bewoners, beheerders, provincie,
gemeente en gebruikers. Je onderhoudt en stemt af met de
omgevingsmanager(s) van de opdrachtgever. Je bent in
staat een communicatie- en omgevingsplan op te stellen.
Ook tot je scope behoort het inventariseren, aanvragen en
verkrijgen
van
de
benodigde
vergunningen.
In het voortraject en tijdens de realisatiefase coördineer je
werkzaamheden voor het verleggen van kabels en
leidingen, archeologisch onderzoek, ecologie (flora en
fauna),
conventionele
explosieven
en
mogelijke
omleidingen m.b.t. het verkeer.
Keukentafelgesprekken zijn onderdeel van je dagelijkse
werk waarbij je afspraken maakt met de omgeving binnen
de afgesproken kaders van het project. Je signaleert
situaties waarbij je bevoegd bent de werkzaamheden of
onderdelen daarvan stop te zetten. Daarnaast werk je
conform procedures vanuit ons KAM-handboek. Een
zorgvuldige rapportage is op alle onderdelen een must.
Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met een
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

afgeronde HBO- opleiding en ervaring in de communicatie.
Affiniteit met techniek is een pre.
Je hebt een solide kennis van en ervaring met diverse
contractvormen (RAW/UAV-GC). Je straalt enthousiasme
uit, je communiceert open en op een transparante wijze met
de omgeving, derden en belanghebbenden. Het afhandelen
van klachten en schades van derden dienen accuraat en
snel te worden afgewikkeld, waarbij de belangen van het
project de spil vormt. Je 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.
Wij bieden je een mooie baan in een informeel bedrijf waar
je volop ruimte krijgt om je vakinhoudelijk en persoonlijk te
ontwikkelen. Er zijn uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden op
vaktechnisch en persoonlijk gebied. Wij handteren de cao
Bouw en Infra.
Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben
gerealiseerd, lees of kijk dan verder op http://www.fl-bv.nl

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. Marianne Kolsters,
P&O functionaris. Voor meer informatie over deze functie
kun je contact opnemen met Bart van Druenen, Manager FL
op 06-21439581 hij vertelt graag meer over deze functie.

