SPOORKRAANMACHINIST
STANDPLAATS: OISTERWIJK

PER: DIRECT

Over de functie
Ben jij niet het type voor een 9-tot-5-baan? En wil je jouw kwaliteiten graag inzetten
om bij Swietelsky Rail Benelux B.V. mee te werken aan het realiseren van
uitdagende (rail-)projecten binnen Nederland, België en Luxemburg? Dan zoeken
we jou!
Voor onze innovatieve projecten in de BENELUX zoeken wij een
spoorkraanmachinist. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het:
•

Veilig bedienen van een spoorkraan (KROL)

•

Graaf-, hijs- en transportwerkzaamheden op het spoor

•

Bedienen van diverse andere grondverzetmachines op bijvoorbeeld depots

Dit ga je doen
Als (aspirant) spoorkraanmachinist werk je in en rondom het spoor. Je maakt deel uit van
een hecht team die samen onze innovatieve spoorprojecten tot uitvoering brengen. Deze
werkzaamheden vinden plaats op de dag, nacht en uiteraard ook in de weekenden.
Een greep uit de verschillende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereidingen treffen om onze grote vernieuwtreinen te kunnen laten werken.
Aanvullen en verwerken spoorballast
Ontgraven van de onderbaan
Laden en lossen wagons
Verwijderen, transporteren en inbrengen spoorstaven
Plaatsen bovenleidingfundaties
Activiteiten met de werkbak
Alle denkbare werkzaamheden waarvoor een spoorkraan ingezet kan worden

Wij hebben de nieuwe generatie spoorkranen tot onze beschikking en een uitgebreid
scala van hulpstukken om deze werkzaamheden mogelijk te maken.

Dit breng je mee

-

Projectervaring in de (rail-)infrastructuur, GWW of aanverwant werkgebied. Bij
voorkeur in een 24/7 werkomgeving
Een aantal jaren ervaring als spoorkraanmachinist
Je bent flexibel inzetbaar: dag, nacht en in het weekend
In bezit van VCA, certificaat gereedschaps-machinist, Rijbewijs B en bij
voorkeur ook BE
Jij voelt je verantwoordelijk en kunt mensen motiveren.
Je bent besluitvaardig en stressbestendig.
Verder beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift. Als je ook de
Duitse taal beheerst, is dat een pre.
Je bent fulltime beschikbaar.

Dit bieden we je
Je krijgt van ons een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid. Omdat wij
weten dat jij dat aankunt. Natuurlijk staat er een team van deskundige collega's klaar
om je verder te helpen. Je werktijden zijn flexibel, zodat je werk en privé goed in
balans kunt houden. En natuurlijk bieden we je leuk en uitdagend werk in een
informele sfeer. Kom je bij ons in dienst, dan bestaan je arbeidsvoorwaarden uit:
-

-

Een contract voor 40 uur per week.
30 verlofdagen.
Een marktconform salaris volgens de cao Bouw & Infra.
Bedrijfsauto.
Tablet en mobiele telefoon.
Deelname aan onze pensioenregeling.
Gebruik van onze collectieve ziektekostenverzekering.
Een persoonlijk budget, dat je kunt inzetten voor jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Met dit budget kun je opleidingen en cursussen
volgen.
Deelname aan ons duurzaam inzetbaarheidsprogramma.

Over Swietelsky Rail Benelux
Swietelsky Rail Benelux is een snelgroeiende allround spooraannemer. We richten
ons op spoorbouw en spoorvernieuwing in België, Nederland en Luxemburg. We zijn
gespecialiseerd in het succesvol organiseren, uitvoeren en opleveren van complexe
spoorprojecten. Hiervoor beschikken we over het grootste hightech machinepark van
Europa. Swietelsky Rail Benelux is onderdeel van Swietelsky AG, een Oostenrijks
familiebedrijf dat sinds 1936 actief is in spoorwegvernieuwing, civiele bouw en
wegenbouw. Tegenwoordig heeft Swietelsky vestigingen en dochterondernemingen
in 19 landen, waaronder sinds 2011 Swietelsky Rail Benelux.

Zo solliciteer je
Kun je niet wachten om bij ons te beginnen? Mail dan je cv – voorzien van een
motivatiebrief – naar: werken@swietelsky-rail.nl. Heb je inhoudelijke vragen over de
functie? Bel onze HR-afdeling (013 - 52 99 800) of stuur een e-mail
(werken@swietelsky-rail.nl)

Voldoe je nu nog niet aan de gewenste opleidingseisen maar je hebt wel affiniteit
met grondverzet machines en je bent ervan overtuigd dat je een aanwinst zal zijn
voor Swietelsky ook dan kun je solliciteren.
Wij kunnen eventueel een opleidingstraject starten en daarnaast intern opleiden voor
Spoorkraan machinist.

