
 

 

Monteur bovenleiding en draagconstructies 

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 
Miljoenen mensen reizen per trein. Dus je begrijpt dat 
bovenleidingen moeten werken. Jij als monteur bovenleiding 
bij Strukton Rail realiseert dat de treinen blijven rijden, veilig 
en op tijd. Jij kan het verschil maken in het treinverkeer in 
Nederland. 
 
Dit ga je doen 
Met honderden kilometers spoor heeft ons land een van de 
drukst bezette spoornetwerken van Europa. Nieuwe 
bovenleidingen op sommige trajecten of bij 
stationsuitbreidingen zijn nodig om het treinverkeer in 
beweging te houden. Als monteur bovenleiding & 
draagconstructies werk je projectmatig aan deze klussen. Je 
werkt snel, accuraat en altijd samen met collega's. Om je een 
goed beeld te geven van je functie, zetten we jouw 
verantwoordelijkheden nog even op een rijtje. Jouw 
werkzaamheden bestaan uit het: 

• projectmatig werken aan het installeren van 
bovenleidingen en draagconstructies op basis van 
aangeleverde instructies. Dit gebeurt vooral wanneer 
er weinig tot geen treinverkeer is, dus 's avonds en/of 
in het weekend. 

• uitvoeren van reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende 
draag- en betonconstructies. 

• verrichten van metingen en controles. 
• veilig uitvoeren van je werkzaamheden: je zorgt dat 

instructies worden nageleefd en neemt geen risico's 
waardoor jij jezelf en je collega's in gevaar brengt. 

• delen van kennis, zodat iedereen van elkaar kan 
leren. 

Dit is jouw afdeling 

Bij Strukton Rail Projecten werk je samen met de beste 
vakmensen en de mooiste machines aan 
toonaangevende spoorprojecten. Welke machines en 



 
projecten dat zijn? Bijvoorbeeld onze vernieuwingstrein 
die is ingezet bij de spoorvernieuwing van ruim 18 
kilometer tussen Mariënberg en Almelo. Of een 
innovatieve werkwijze voor de sporen op de 
Moerdijkbrug. Sporen die we niet vastschroeven, maar 
ingieten. Of wat dacht je van een compleet nieuwe 
infrastructuur voor de tram in Nieuwegein? Of zelfs een 
nieuwe spoorlijn dwars door het centrum van 
Stockholm? Jouw toekomstige collega’s zijn echte 
vakmensen en trots op hun professie. Zet jij je ook 
graag volledig in om trein, tram en metro veilig en op tijd 
te laten rijden? Kom dan bij de leukste, door 
technologie gedreven spooraannemer werken! 

Houd je van vrijheid en afwisseling? Bij de 
projectorganisatie Strukton Catenary Europa (SCE) 
werk je aan nieuwbouw- en herbouwprojecten van 
draagconstructies, bovenleidingen en civieltechnische 
werkzaamheden. Hier werk je samen met de beste 
vakmensen en de mooiste machines aan grote 
spoorprojecten in binnen- en buitenland. En dat binnen 
een organisatie die durft te investeren in mens én 
materieel. Met zo'n 80 specialisten werken we in 
Nederland, België en soms ook in andere landen, zoals 
Zweden of Duitsland. Waar we ook nodig zijn, wij 
zorgen dat we er zijn en dat we kwaliteit leveren.  

 
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 

https://www.spoorwegpensioenfonds.nl/


 
• 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 

Dit verwachten wij van jou 

 
Aan welk project je ook werkt, 's nachts of in het 
weekend, jij zet je maximaal in. Dat moet ook wel, want 
de volgende dag moeten de treinen weer volgens 
dienstregeling rijden. Gelukkig kun je tegen die druk en 
blijf je de kwaliteit leveren die nodig is. Je durft je 
verantwoordelijkheid te nemen en zet alles op alles om 
tot mooie resultaten te komen. Altijd samen met 
collega's die het vak, net als jij, goed in de vingers 
hebben. Voor de vacature monteur bovenleiding & 
draagconstructies heb jij in ieder geval: 

• een (elektrotechnische) technische mbo diploma 
(niveau 3) of hoger. 

• een rijbewijs (B, BE en/of C). 
• de bereidheid om 's nachts en in het weekend te 

werken. 
• geen fysieke klachten en geen hoogtevrees. 

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 

 

P.s. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  


