Monteur Verkeersregelinstallaties (VRI)
Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in specifieke markten wereldwijd. De werkmaatschappijen van BAM zijn actief in de business lines Bouw en Vastgoed en Infra, alsmede in Publiek-private samenwerking.
BAM’s Europese thuismarkten zijn Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken,
Luxemburg en Zwitserland.
De Groep heeft een wijdverspreid netwerk van kantoren, dicht bij de opdrachtgevers. BAM telt circa 20.000 medewerkers. Het aandeel BAM is genoteerd aan
Euronext Amsterdam.

Building the present, creating the future
Je stap je bedrijfswagen in, zet de radio aan, neemt een slok koffie; de dag is begonnen! Je bent op weg naar je eerste klus! In de gemeente Den Haag ga jij
aan de slag met het installeren van een aantal verkeersregelinstallaties (VRI). Een uitdagende klus omdat het gaat om een druk knooppunt waarbij veiligheid
erg belangrijk is. Het maakt niet uit op welke klus je komt, je weet nooit precies wat je aantreft en welke uitdaging er vandaag op je pad komt. Dat maakt jouw
baan ook zo afwisselend en uitdagend! Ondertussen belt een collega jou met een technische vraag en je helpt hem verder op weg. Fluitend ga je verder met je
klus en tevreden stap je aan het einde van de dag in je wagen; deze klus is geklaard!
Als monteur Verkeersregelinstallaties (VRI) ben je verantwoordelijk voor het realiseren van complete projecten met betrekking tot de aanleg van verkeersregelinstallaties. Op het project werk je samen met andere monteurs en onderaannemers en ben je het aanspreekpunt voor de toezichthouder van de opdrachtgever.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van:









Installeren, samenstellen en monteren van verkeersregelinstallaties;
Plaatsen en afmonteren van verkeersregelautomaten;
Afmonteren voeding- / signaalkabels en kabelmoffen;
Constateren van afwijkingen, meer- en minderwerk en terugkoppeling aan je uitvoerder;
Maken en bijhouden van benodigde administratie;
Begeleiding en aansturing van kleine uitvoeringsteams op de projectlocatie;
Je werkt in basis in dagdiensten, echter nacht en weekend werk is onderdeel van je takenpakket;
Periodiek meedraaien in storings- / waakdienstrooster.

Het hoofdkantoor van BAM Infra Verkeerstechniek is gevestigd in Culemborg, maar de werkzaamheden en projecten zijn landelijk.

Wat breng je mee?
Je hebt er zin in! Dat is het belangrijkste! Verder vragen wij:




Minimaal MBO Niveau 2 richting Elektrotechniek (Monteur Elektrische Installaties / Data / Elektra / Infra),
Ervaring in het uitvoeren van projecten op het gebied van Verkeersregelinstallaties;
Relevante opleidingen volgens de CKB en opdrachtgever zoals BEI VP of BEI VP LS netten, VCA. BHV en Veilig Werken Langs de Weg is een pré.

Wat kun je van ons verwachten?










Vrijheid; als monteur krijg je van ons een bedrijfswagen waar je zelfstandig (of met jouw team) op pad gaat om het project uit te voeren. Als zelfstandig
monteur weet jij heel goed hoe de klus geklaard moet worden, geen gehijg in je nek, maar ruimte voor creativiteit en verbeter ideeën.
Zaken zijn goed geregeld. We hebben een eigen magazijn met gereedschap op grijpvoorraad. We hebben een eigen materiaaldienst. Als je bijvoor		
beeld een boormachine nodig hebt, dan is dat snel geregeld. Kleding en veiligheidsmaterialen liggen voor je klaar op je eerste werkdag. Werkopdracht
en Tekeningen worden op tijd en compleet aangeleverd door jouw werkvoorbereider.
Team; je werkt in een team van ervaren monteurs die elkaar uit de brand helpen als dat nodig is. We laten elkaar niet de kou staan en helpen elkaar!
Gewoon een goed salaris, waar we graag met jou over in gesprek gaan. Er staan geen salarissen vermeld bij deze vacature, ‘niet echt handig’ zal je wel		
licht denken. Het lastige van salarissen is, is dat er zoveel verschillen zijn in specialisme, leeftijd en ervaring. We slaan liever niet de plank mis en 		
gaan graag met jou het gesprek aan over het salaris. Je werkt onder de klein metaal cao (/technische installatie cao) waar je 25 vakantiedagen en 13 atv
dagen hebt. Je bouwt aan een goed pensioen. Voor storingsdiensten krijg je uiteraard een toeslag.
Veiligheid is enorm belangrijk binnen BAM. Bij ons ben je geen watje als je werk weigert wat niet verantwoord is; sterker nog; we belonen je hiervoor! 		
Je bent pas echt een stoere man/vrouw als je deze verantwoordelijkheid serieus neemt en dat iedereen weer veilig thuis komt.
Je kan werken aan je ontwikkeling. Uiteraard regelen wij alle verplichte cursussen zoals VCA. We willen graag met jou nadenken over jouw toekomst en
wat we hier samen in kunnen doen. Bij BAM Learning kan je opleidingen volgen en binnen BAM kan je altijd doorgroeien.
Aandacht voor jou! BAM is natuurlijk groot, maar het is onderverdeeld in kleinere onderdelen waardoor je geen nummer bent. Jouw collega’s kennen 		
jou bij naam en kennen jouw privé situatie. De deur van de directeur staat altijd open; ook voor jou!

Wie zijn wij?
En wat doe jij voor werk? Deze vraag krijg je zo vaak te horen! Jij draagt bij aan een goede doorstroming van het wegverkeer en werkt aan de verkeersveiligheid, ook aan die van jou! Dat maakt jou onderdeel van BAM Infra Verkeerstechniek! Iedereen wil vlot en veilig rijden, op tijd thuis zijn en vooral niet in de file
staan. Ons wegennetwerk in Nederland is essentieel voor de economie en daar draag jij een steentje aan bij. Onderweg kom je allerlei techniek tegen waar wij
als BAM Verkeertechniek in gespecialiseerd zijn Verkeersregelinstallaties (VRI), Openbare Verlichting (OV), Gladheidmeldsystemen (GMS), Beweegbare Fysieke
Afsluitingen (BFA), Dynamisch Verkeersmanagement (DVM), Tunneltechnische Installaties (TTI), Natte Infra zoals bruggen en sluizen (NI). Daarnaast hebben we
een onderdeel dat zich bezighoudt met tijdelijke verkeersmaatregelen.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://bamcareers.com/nl/jobs/monteur-verkeersregelinstallaties-vri-4216/apply/

