
 
 

Monteur Elektrisch 
Locatie Albert Plesmanweg – Fulltime 

 

Binnen Shunter bestaan er meerdere productie-units welke zich bezig houden met het onderhoud en/of revisie aan 
verschillende soorten spoorwegmaterieel. Als monteur voer je onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit aan 
verschillende soorten locomotieven en systemen.  

Je bent gepassioneerd als het gaat om het werken aan zware en gecompliceerde machines. Je gaat nauwkeurig en 
gestructureerd te werk, volgens de specifieke richtlijnen. Ook ben je oplossingsgericht en werkt continu aan het 
beschikbaar krijgen en houden van het materieel van onze klant. 

Je voert de werkzaamheden uit in onze werkplaats waar in een team van specialisten (in twee ploegen) onderhoud 
en kleine herstellingen worden uitgevoerd. Omdat je deel uitmaakt van een hecht team, betekent dit dat je naast je 
werkzaamheden aan elektrische installaties, ook mechanische en andere voorkomende werkzaamheden kan 
uitvoeren. Daarnaast staat veiligheid bij jou hoog in het vaandel. 

Kortom, je bent gedreven en enthousiast om ons team met specialisten aan te vullen. 

Taken en verantwoordelijkheden 

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

 Je analyseert storingen, treft maatregelen en rapporteert deze; 

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

 Je neemt actief deel aan VGM-instructies, opleidingen en toolbox-meetings; 

Plaats in de organisatie 

Als Monteur Elektrisch ben je onderdeel van onze productie-unit Elektrisch en wordt je in je dagelijkse 
werkzaamheden aangestuurd door de Meewerkend Voorman, onder eindverantwoording van de Unit Manager 
Elektrisch. 

Eisen 

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

 MBO niveau 3/4 (richting Mechatronica, Elektrotechniek, Elektrische Installaties of Elektronica) of bereid 
deze opleiding te volgen via Shunter; 

 In het bezit van rijbewijs B of bereid deze te halen; 

 Beheersing van de Nederlandse, (technisch) Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 In het bezit van een VCA diploma; 

 Ervaring met het zoeken van storingen is een pré. 

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 uitdagende functie waarbij je je veel eigen inzicht en kennis kan toepassen 
en daarnaast je kennis verder kan ontwikkelen.   
 
Shunter investeert in jouw ontwikkeling. Je wordt opgeleid en begeleid om het vereiste interne niveau van 
bevoegdheid te bereiken waardoor je 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! 


