
De Reimert Groep staat nooit stil, 
innovaties op het gebied van
duurzaam ondernemen en circulair
bouwen zijn aan de orde van de
dag. Een steeds groter aandeel
van onze projecten zijn unieke,
duurzame of circulaire projecten. 

Om ons te ondersteunen bij het
behalen van onze
duurzaamheidsdoelstellingen zijn
wij op zoek naar een Fulltime
Junior Duurzaamheidsspecialist. 

Ben jij een echte ambassadeur
voor duurzaamheid en wil je met
ons mee innoveren? Lees dan snel
verder want wie weet is dit jouw
droombaan!  

JUNIOR DUURZAAMHEIDSSPECIALIST
FULLTIME

De Reimert Groep

Dat werkt!

www.reimertgroep.nl

Neem contact op met: 

Bas Reimert 

06 - 54 79 50 98

Of mail je CV en motivatie naar

htbreimert@reimertgroep.nl 

Kom jij met ons
innoveren?



De Reimert Groep heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een

steeds groter aandeel van onze projecten zijn unieke, duurzame of circulaire

projecten, denk bijvoorbeeld aan de Floriade Bruggen en Upcycle city. Twee

voorbeelden waarbij we op basis van duurzame initiatieven het verschil

maken voor onze opdrachtgevers. In onze bedrijfsvoering staat

duurzaamheid centraal, niet voor niets staan we op de hoogste trede van de

CO2- en MVO-prestatieladder. Wil jij meedenken, werken en groeien bij

één van de koplopers op het gebied van circulariteit? Dan is dit de functie

voor jou! 

Wat ga je doen?

Als Junior Duurzaamheidsspecialist Infra bedenk je niet alleen creatieve en

innovatieve oplossingen, maar help je ook bij het implementeren én het

communiceren van deze ideeën naar onze opdrachtgevers. Je bent de

interne én externe ambassadeur voor duurzaamheid binnen onze

organisatie. Je bent WO geschoold maar hebt een hands-on mentaliteit.

Verder ben je als persoon kritisch, analytisch, proactief en innovatief. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Als ambassadeur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit kun je bij

ons veel leren, en uiteraard is er ruimte voor het volgen van externe

cursussen voor het verder verbreden van je kennis. Je komt te werken in een

dynamisch team met verschillende expertises met korte lijnen en open

communicatie. Er is veel ruimte voor eigen input en onderzoek, maar er

wordt ook zeker gewerkt in een team! Verder bieden wij uitstekende

secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. 

Ben jij onze 

duurzaamheidsambassadeur?

Solliciteer dan nu! 

De Reimert Groep

Dat werkt!

www.reimertgroep.nl


