Jr. of sr. Monteur Spoor/Rail (Oproepkracht)

Wat wordt er van je verwacht?

Als monteur Spoor / Rail kom je in een team te werken met ervaren monteurs op uiteenlopende locaties
bij onze opdrachtgevers. Je bent bezig met het uitvoeren van inspectie -, onderhoud- en
storingsherstelwerkzaamheden. Aanvullende eisen zijn:

•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een rijbewijs B(E);
Je hebt een VCA-diploma of je bent bereid om die via ons te behalen;
Ervaring is niet vereist, wel inzet en motivatie;
Affiniteit met techniek en de wil om te werken in wisselende omgevingen.
Omdat onze werkzaamheden over het algemeen verricht worden wanneer er geen treinverkeer
is, ben je dus bereid te werken in de avond, nacht of in het weekend.

Wie ben jij?

Je hebt bij voorkeur al enige kennis en/of ervaring opgedaan in een soortgelijke werkomgeving.
Daarnaast beschik jij over de volgende vaardigheden en eigenschappen:

•
•
•
•
•

Leergierig;
Zelfstandig;
Accuraat;
Oplossingsgericht;
Teamspeler;

Pas jij in bovenstaand profiel? Kijk snel wat wij jou te bieden hebben!

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een zelfstandige en uitdagende functie bij een familiebedrijf in de wereld van spoorbouw en
infra-techniek. Je wordt ingewerkt door onze ervaren monteurs, maar je moet de bereidheid hebben op
termijn zelfstandig te werken. Daarnaast bieden we je:
•
•
•
•
•

Marktconform salaris;
Toeslagen tot 100% i.v.m. nacht- en weekendwerk;
Uitdagende werkomgeving;
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen;
Goede secundaire voorwaarden.

Wie zijn wij?
Nieuwesteeg Rail Service BV is sinds 2001 actief en levert technisch personeel, met name in de spoorbouw.
De activiteiten zijn onder andere het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van spoor- en kraanbanen.

Contact
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar info@nieuwesteeg-railservice.nl. Voor meer informatie kun
je bellen naar Toon Nieuwesteeg
06 51416029.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

