Service Technicus Natte Infra (bruggen, sluizen, tunnels)
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 stapt ’s ochtends je bedrijfswagen in en rijdt naar je eerste project. Er is een storing gemeld in de CCTV systemen in de tunnel te Utrecht. Je
hebt nog geen idee wat je daar gaat aantreffen, dat maakt jouw werk ook zo boeiend. De storing kan zitten in de camera, of in de verdeler of in
de kast of in de communicatie. Je onderzoekt waar de storing zit en kan deze meteen verhelpen. Tevreden stap je weer in je bedrijfswagen, klus is
geklaard en je rijdt naar je volgende project.
Elke dag is anders als Service Technicus TTI/NI, dat maakt deze baan ook zo mooi. Om je een beeld te schetsen staan hieronder een aantal
werkzaamheden:


Je houdt je bezig met reguliere onderhouds-, renovatie- en storingswerkzaamheden aan de Technische installaties in tunnels, sluizen en 		
bruggen.



Je onderzoekt het functioneren en constateert het probleem. Mocht het niet direct op te lossen zijn, dan stel je hier een plan van aanpak 		
voor op.



Je verricht zelfstandig onderhoudswerkzaamheden, verhelpt storingen en neemt deel in de 24/7 storingswachtdienst.



Je signaleert structurele knelpunten en je draagt jouw oplossing aan bij de werkvoorbereider zodat dit opgepakt kan worden.

Wat breng je mee?


Je werkt graag zelfstandig en je neemt verantwoordelijkheid in je werk;



Je hebt ervaring als service technicus of storingsmonteur. Heb je dit niet? Laat ons weten waarom je dit graag zou willen, we gaan graag 		
het gesprek aan.



Je hebt een opleiding op minimaal niveau 2 afgerond richting elektrotechniek



Je hebt een rijbewijs en je houdt van reizen. Je gaat m.n. werken in de Randstad: Amsterdam, Utrecht, Rottedam en richting Zeeland

Wat kun je van ons verwachten?


We gaan graag met jou in gesprek over passend salaris



Doorgroeimogelijkheden richting technisch specialist of werkvoorbereider/projectorganisator



Mogelijkheid tot volgen van opleidingen of cursussen



Je krijgt een bedrijfswagen waarmee je naar je werk gaat



Je krijgt toeslagen over o.a. avond- nacht- en storingsdiensten



Je krijgt een smartphone, laptop en tablet

Wie zijn wij?
Steeds meer mensen maken gebruik van onze infrastructuur. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Dat dwingt ons allemaal om op
een andere manier na te denken over hoe we de samenleving mobiel houden. Vanuit BAM Infra Verkeerstechniek in Culemborg werken we met
250 man aan de toekomst van de infrastructuur.
Je werkt in een team van 10 service technici waarin je zelfstandig werkt. De werkvoorbereider stuurt jou op pad. Alles is goed geregeld; we
werken digitaal en als je iets nodig hebt, dan wordt dat geregeld voor je.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://bamcareers.com/nl/jobs/service-technicus-natte-infra-bruggen-sluizen-tunnels-4201/apply/

