
 

Hoofdmonteur Energievoorziening 

Naam bedrijf Strukton Rail 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de 
markt. Onze focus ligt op railgerelateerde werkzaamheden en door 
technologie gedreven specialismen. Onze missie is bijdragen aan 
de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en 
technische installaties en gebouwen. 

Plaats vacature Utrecht 

Hoeveel uur (ft/pt) 40 

Functietekst In het kort 
Met trots werken aan het spoor. Nederland mobiel houden 
door op een zo veilig mogelijke manier elektrotechnische 
installaties op te leveren of van onderhoud te voorzien. 
Dankzij jouw inzet rijden treinen op tijd en werken seinen 
zoals ze moeten. 
 
Dit ga je doen 
De Hoofdmonteur / ploegleider Energievoorziening 
spoorwegen zorgt ervoor dat duizenden treinreizigers van A 
naar B kunnen komen. Veilig en zonder hinder. Dat is waar jij 
als hoofdmonteur/ploegleider energievoorziening voor 
zorgt. Als je start bij Strukton Rail Projecten begint het pas. 
Afhankelijk van je kennis en ervaring volg je een meerjarig 
opleidingstraject waarin je jezelf kunt ontwikkelen binnen het 
vak energievoorziening. Je leert, terwijl je werkt. Kilometers 
spoor liggen in jouw handen. Die verantwoordelijkheid draag 
je met trots. Want als de techniek niet werkt, dan heeft 
Nederland er last van. Drukke spitsen, overvolle treinen: je 
moet er niet aan denken. Daarom zet jij je in bij het: 

• uitvoeren van reparatie- en 
nieuwbouwwerkzaamheden aan o.a. onderstations 
en schakelkasten. 

• uitvoeren van energie technische installatie 
werkzaamheden aan rail gebonden installaties.  

• nieuwbouw, wijzigingen en groot onderhoud plegen 
aan de voeding van treinen en seinen 

• controleren, doormeten en inbedrijfstelling van 
elektrotechnische installaties. 

• je gaat werken aan elektrische spanning installaties 
variërend van 24V dc tot en met 10Kv ac 

• veilig werken: zowel voor jezelf als voor je collega’s. 
• verbeteren van kwaliteit door kennis te delen. 

Dit is jouw afdeling 

Je werkt als hoofdmonteur/ploegleider 
energievoorziening door heel Nederland. Van 
Groningen tot Zeeland, en alles wat daartussen ligt. 
Afhankelijk van het project ga je met 2 of meer collega’s 



 
op pad. Met veel mooie projecten in het verschiet waar 
jij Nederland een stuk mobieler gaat maken. Jouw 
kennis en kunde komen daarbij goed van pas. 
Verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening van 
spoor? Dan is de functie van monteur 
energievoorziening de juiste keuze voor jou. Het werk 
zal voor een groot gedeelte overdag gaan plaatsvinden, 
incidenteel en in overleg in de avond, nacht of 
weekend. Je hebt dus een mooie balans tussen je werk 
en privéleven. 

Dit mag je van ons verwachten 

Wij bieden je een werkomgeving vol humor, 
betrokkenheid en ambitie. Een plek waar jij het beste uit 
jezelf kunt halen. Wij investeren graag in jouw 
persoonlijke ontwikkeling en geven je als monteur 
energietechniek de kans om mee te bouwen aan 
Strukton Rail als internationale speler die 
grensverleggende oplossingen bedenkt voor 
railinfrastructuur. Alsof dat nog niet genoeg is, bieden 
wij je ook nog (op fulltime basis): 

• Uitstekend salaris tussen € 2047 en € 3.477 
afhankelijk van je kennis en vaardigheden per 4 
weken met als basis het cao Railinfrastructuur. 

• Alle faciliteiten om je werk te kunnen doen. Denk 
hierbij aan een auto/bus en een mobiele telefoon. 

• Pensioenopbouw bij het Spoorwegpensioenfonds 
• Opleidingen en trainingen om je als persoon en als 

technici te ontwikkelen 
• Een rijkelijke beloning wanneer je nachten of 

weekenden werkt. 
• 25 vakantiedagen per jaar plus nog eens 23 adv-

dagen 

Eisen Dit verwachten wij van jou 

Jouw hart gaat sneller kloppen van techniek. Nieuwe 
elektrotechnische projecten: ze zijn jou op het lijf 
geschreven. Met oog voor veiligheid werk je samen met 
je collega’s aan de mooiste projecten overal in 
Nederland. Logisch dus dat samenwerken in je bloed 
zit, want alleen red je het namelijk niet. Bovendien 
vertrouw je op je technische kennis en weet je deze 
moeiteloos in de praktijk te brengen. Wat je verder 
nodig hebt als monteur energievoorziening is: 

https://www.spoorwegpensioenfonds.nl/


 
• minimaal een mbo-diploma niveau 3 richting 

elektrotechniek of installatietechniek, zoals 
bijvoorbeeld mts, emsi, tsi, embi of tbi. 

• veel ervaring is niet vereist, maar wel mooi 
meegenomen: bijvoorbeeld als monteur 
elektrotechniek of energietechniek. 

je bent in bezit van 1 of meerdere van o.a. de volgende 
certificaten:  

• Vakbekwaam Persoon Voeding TBB 
• Vakbekwaam Persoon OS/SS 1500 V 
• Ploegleider Bovenleiding 
• Ploegleider 3 kV-voedingen 
• Ploegleider OS/SS 1500 V 

Als hoofdmonteur/ploegleider energievoorziening heb je 
een uitstekende kennis van energie- en/of 
elektrotechniek. En ben je in bezit van een rijbewijs. 

Meer weten en solliciteren? 
Ben je geïnteresseerd en wil je verder met ons praten 
over deze vacature? Dan zien we graag je cv en 
sollicitatiebrief tegemoet. Je kunt reageren via de 
sollicitatiebutton. Na ontvangst van jouw sollicitatie 
ontvang je binnen twee weken een reactie. Een 
assessment kan deel uitmaken van de procedure.  

Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op 
met Jeffrey Smit (Recruiter) via 
jeffrey.smit@strukton.com  of bel nummer 06-
15459747.  

Einddatum reageren 27-11-2020 

 


