
Reimert Bouw & Infra is op zoek
naar een gemotiveerde

grondwerker. 
 

Als Grondwerker ben je een
belangrijke spil in het werk,

geen dag is hetzelfde in deze
afwisselende functie. Als

gemotiveerde grondwerker wil
je graag meewerken aan het

uitvoeren van reconstructies en
herinrichtingsprojecten binnen
en buitenstedelijk in de GWW.

 
Ben jij op toe aan een nieuwe

uitdaging? Lees dan snel verder
of solliciteer direct! www.reimert-almere.nl

Bel dan naar: Marc Roodsant

036 - 53 20 143

Of mail je CV en motivatie naar

mroodsant@reimert-almere.nl 

Ben jij de spil in

het werk die we

zoeken?

GRONDWERKER

FREELANCE OF DIENSTVERBAND



Reimert Bouw & Infrastructuur uit Almere is een familiebedrijf dat al

50 jaar toonaangevend is als het gaat om de uitvoering van

infrastructurele projecten. Wij zijn ambitieuze bouwers en werken

met een gedreven team aan onze doelen. Om onze ambities te

blijven waarmaken, zoeken wij nu een gemotiveerde grondwerker

GWW om ons uitvoeringsteam te komen versterken!

 

Wie ben jij?

Als Grondwerker ben je een belangrijke spil in het werk, geen dag is

hetzelfde in deze afwisselende functie. Als gemotiveerde

grondwerker wil je graag meewerken aan het uitvoeren van

reconstructies en herinrichtingsprojecten binnen en buitenstedelijk

in de GWW. Je werkt hierbij in teamverband en bent samen met

jouw collega’s dagelijks actief met de aanleg en onderhoud van

onze grondwerk- en rioleringsprojecten. Je streeft hierbij naar het

beste resultaat af te leveren, samen met je team.

 

Wij zoeken gemotiveerde collega’s waar ervaring welkom is, maar

we bieden ook minder ervaren kandidaten de kans om het vak te

leren. 

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een marktconform salaris conform de Bouw CAO en

goede toekomstperspectieven binnen een bedrijf waar korte lijnen

en een prettige werksfeer hoog in het vaandel staan.

 

Ben jij de enthousiaste en gemotiveerde collega die wij zoeken,

reageer dan snel met een cv en motivatie naar Marc Roodsant

 

 

Ben jij onze nieuwe 

Grondwerker?

Solliciteer dan nu! 
www.reimertgroep.nl


