
 
 

Wordt jij onze nieuwe collega als Leerling Monteur 
Locatie Albert Plesmanweg – Fulltime 

 

Klaar met fulltime studeren, maar eigenlijk nog wel een mbo opleiding willen volgen? Shunter biedt je de mogelijkheid 
om betaald vier dagen te werken en één dag de opleiding Railvoertuigen servicemonteur (Eerste Monteur 
mechatronica) aan Techniek College Rotterdam te volgen.  

Shunter is een onderhoudsbedrijf voor locomotieven en wagons en is gevestigd aan de Waalhaven in Rotterdam. 
Shunter bestaat uit meerdere productie-units welke zich bezig houden met het onderhoud en/of revisie aan 
verschillende soorten spoorwegmaterieel. Als Leerling Monteur voer je onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit aan 
verschillende soorten locomotieven en systemen.  

Taken en verantwoordelijkheden 

In de functie van Leerling Monteur wordt je begeleid door een praktijkopleider die al wat jaren ervaring heeft met het 
onderhoud van locomotieven. Deze collega begeleidt jou om uiteindelijk te groeien in kwalificaties en bevoegdheden. 
Zodat je uiteindelijk de volgende taken kan uitvoeren: 

 Je voert onderhoud uit en herstelt elektrische systemen van verschillende soorten locomotieven; 

 Je voert verschillende werkzaamheden uit op gebied van mechanica, elektrotechniek, hydrauliek en 
pneumatiek; 

 Je analyseert storingen, treft maatregelen en rapporteert deze; 

 Je verhelpt storingen door middel van onderhoud, reparatie of het vervangen van onderdelen; 

 Je werkt volgens de juiste werkmethoden en daarbij op de juiste wijze met gereedschappen, machines, 
hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen; 

Plaats in de organisatie 

Als Leerling Monteur ben je onderdeel van onze productie-unit Diesel, Elektrisch of Projecten en wordt je in je 
dagelijkse werkzaamheden aangestuurd door de Meewerkend Voorman en praktijkopleider.  

Eisen 

De kennis- en ervaringseisen die worden gesteld aan de functie zijn als volgt; 

 Diploma vmbo, havo of overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4; 

 Bereid om de opleiding Railvoertuigen servicemonteur te volgen; 

 Bereid om ploegendienst te werken (de tijden zijn om de week van 6.00 tot 14.30 uur en 14.00 tot 22.30 uur; 

 Beheersing van de Nederlandse; 

 Bereid (technisch) Duits te leren in geschrift; 

 Bereid tot het halen van een VCA diploma; 

Wij bieden 

Een functie bij een zeer unieke en speciale organisatie in de spoorbranche en de mogelijkheid om te werken met 
bijzonder, niet alledaags, materieel. Een functie waarbij je veel eigen inzicht en kennis kan toepassen en daarnaast je 
kennis verder kan ontwikkelen.   
 
Shunter investeert in jouw ontwikkeling. Jij wordt opgeleid en begeleid om het vereiste interne niveau van 
bevoegdheid te bereiken, waardoor jij je ervaringsniveau en takenpakket kan uitbreiden. Er is veel ruimte voor 
opleiding en ontwikkeling waar je zelf invloed op hebt. 

Solliciteer nu! 

Stuur je motivatie en je curriculum vitae naar Shunter BV t.a.v. HRM afdeling via het e-mailadres hrm@shunter.nl  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


