
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 
 
Het is maandagochtend en je stapt vrolijk de kantine binnen, je pakt een bak koffie en er wordt direct gevraagd hoe je weekend was door je col-
lega’s. De sfeer zit er goed in! Vandaag staat er een toffe klus op de agenda. Je gaat samen met je maat een wegafzetting voorbereiden. Nadat je 
samen de bus hebt geladen, stappen jullie in en gaan naar buiten. De weg op, hier voel jij je vrij! De vrijheid, afwisseling en het goede salaris; dat 
maakt jouw dag!

Samen met jouw collega ben je verantwoordelijk voor de juiste afzetting op de weg. Je krijgt hier vanuit de werkvoorbereider de tekening 
voor en je gaat op pad.
	 Het, onder begeleiding, monteren en demonteren van wegafzettingen en het plaatsen van verkeersborden op locatie
	 Het onderhouden en aanpassen van wegafzettingen
	 Materialen en verkeersborden laden volgens orderbon
	 Het lezen van tekeningen
	 Beplakken van borden

Wat breng je mee? 
	 Je bent een harde werker en dat blijkt ook uit jouw cv
	 Je hebt een rijbewijs, bij voorkeur ook BE of CE, of bereid om dat te behalen
	 Je hebt de volgende certificaten of bereid om deze te halen: Veilig werken langs de Weg, VCA en BRL
	 Je bent flexibel want we werken ook in de avonden, nachten en weekenden. De nacht- en weekenddiensten weet je twee weken van te   
 voren. Een standaarddienst is van 7:00 uur tot 16:00 uur. We verwachten hierin flexibiliteit omdat de werktijden kunnen veranderen.
	 Je woont in de buurt van Helmond

Wat kun je van ons verwachten? 
	 Een baan met veel vrijheid en afwisseling; geen dag is hetzelfde!
	 We gaan graag met jou in gesprek over passend salaris
	 Je krijgt toeslagen over o.a. avond- nacht- en storingsdiensten
	 Doorgroeimogelijkheden richting zelfstandig Vakman
	 Mogelijkheid tot volgen van opleidingen of cursussen
	 Je krijgt een smartphone
	 Je krijgt werkkleding van BAM
	 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.

Bij BAM Verkeerstechniek hebben we het onderdeel Tijdelijke Verkeersmaatregelen wat verantwoordelijk is voor een veilige doorstroom van het 
verkeer bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. De vacature is in Helmond.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://bamcareers.com/nl/jobs/vakman-monteur-tijdelijke-verkeersmaatregelen-4200/apply/

Vakman/ Monteur Tijdelijke Verkeersmaatregelen


