
Ben je op zoek naar een nieuwe technische uitdaging?
www.bemorail.nl

Bemo Rail uit het Noord Hollandse Warmenhuizen is 
wereldwijd expert in rail- en rangeertechniek. De afdeling 
Railtechniek houdt zich met name bezig met ontwikkelen, 
monteren en onderhouden van kwalitatief hoogstaande 
kraanbanen, railsystemen, stootbuffers en andere rail-
gebonden constructies. De afdeling Rangeertechniek 
ontwikkelt en produceert op maat gemaakte railgebonden ontwikkelt en produceert op maat gemaakte railgebonden 
transportinstallaties en voertuigen, met name rangeerloco-
motieven en lieren en verzorgt de service en het onderhoud 
hiervan. Bemo Rail is aangesloten bij de CAO klein metaal.
Wij bieden voor al deze vacatures: een afwisselende fulltime 
functie in de techniek, training ‘on the job’, een goed salaris 
en een dynamische werkplek.

Ben je geïnteresseerd in één van onze vacatures? Ben je geïnteresseerd in één van onze vacatures? 
Mail dan je brief met CV naar: 
coenradie@bemorail.nl, t.a.v. Petra Coenradie.

Wil je eerst meer informatie? Bel dan naar 0226 - 425300.
    

Elektromonteur Rangeertechniek
Je werkt als Elektromonteur Rangeertechniek in een klein team vanuit de 
werkplaats in Warmenhuizen. Een enkele keer ga je mee met de Servicemonteur 
Rangeertechniek in de buitendienst. Je werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw, 
revisie en groot onderhoud van rangeerlocomotieven waarin je specialiteit is 
gericht op elektrotechnisch vakgebied, maar binnen de afdeling Rangeertechniek 
ben je eveneens inzetbaar alsben je eveneens inzetbaar als Assemblagemonteur. Een zeer geschikte functie 
voor de ervaren elektromonteur die zich graag breed inzet in de techniek.

Werkzaamheden:
• Aansluiten, paneelbouw, controle- en testwerk van elektrische installaties
• Naast je werkzaamheden als elektrotechnisch specialist verricht je ook 
  mechanisch -, pneumatisch -, dieseltechnisch - en hydraulisch sleutelwerk
• Assembleren van nieuwbouw projecten en reviseren rangeermachines 
• Communicatie met hoofdmonteur nieuwbouw en revisie, hoofd werkplaats en • Communicatie met hoofdmonteur nieuwbouw en revisie, hoofd werkplaats en 
  collegae monteurs

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MTS elektrotechniek niveau 4
• Logisch en analytisch kunnen handelen: ruime technische basiskennis

Assemblagemonteur Rangeertechniek
Als Assemblagemonteur Rangeertechniek werk je in een klein team 
vanuit de werkplaats in Warmenhuizen. Je werkzaamheden bestaan uit 
nieuwbouw, revisie en groot onderhoud van rangeerlocomotieven. 
Een veelzijdige technische uitdaging voor een breed onderlegde monteur. 

Werkzaamheden: 
•• Assembleren van nieuwbouw projecten en reviseren rangeermachines 
• Mechanisch -, pneumatisch -, dieseltechnisch - en hydraulisch sleutelwerk
• Communicatie met hoofdmonteur nieuwbouw en revisie, hoofd werkplaats 
  en collegae monteurs

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MTS werktuigbouwkunde niveau 4
• Logisch en analytisch kunnen handelen: ruime technische basiskennis

Allround Werkplaatsmedewerker 
met kennis van CNC
Als Allround Werkplaatsmedewerker werk je voor de afdelingen Rail- 
en Rangeertechniek vanuit onze werkplaats in Warmenhuizen. 

Werkzaamheden: 
• Zelfstandig uitvoeren van metaalbewerkingen o.a. boren, frezen, monteren
• Produceren van railgebonden producten volgens tekening binnen de • Produceren van railgebonden producten volgens tekening binnen de 
  aangegeven toleranties
• Assisteren bij nieuwbouw van machines
• Verspanende CNC werkzaamheden

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau (niveau 3 / 4)
• Technisch inzicht, basiskennis van CNC gestuurde machines
• Professionele omgang met machines en gereedschappen• Professionele omgang met machines en gereedschappen

(Aankomend) Servicemonteur Rangeertechniek
De Servicemonteur Rangeertechniek voert zelfstandig service en onderhoud uit 
aan de rangeermachines. Je bent grotendeels met je eigen servicebus onderweg 
naar klanten in heel Nederland, een enkele keer in het buitenland.
Ben je niet onderweg, dan ben je bezig in de werkplaats in Warmenhuizen met 
nieuwbouw, revisie of groot onderhoud van rangeerlocomotieven. Een passende 
uitdaging voor een enthousiaste technicus, die niet bang is voor vieze handen.uitdaging voor een enthousiaste technicus, die niet bang is voor vieze handen.

Werkzaamheden: 
• Reparaties, onderhoud uitvoeren en oplossen van storingen bij de klant
• In een team van monteurs draai je om de beurt storingsdienst  
• Assembleren van nieuwbouw projecten en reviseren rangeermachines 

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MTS werktuigbouwkunde niveau 4
• Interesse in hydraulische systemen, pneumatiek en elektrische schakelen• Interesse in hydraulische systemen, pneumatiek en elektrische schakelen
• Logisch en analytisch kunnen handelen: ruime technische basiskennis
• Zelfstandigheid en flexibiliteit is vereist (geen 07:00 – 16:00 baan)

Lasser / Monteur Railtechniek
Als Lasser / Monteur Railtechniek werk je in een klein team onder supervisie
van een Meewerkend Voorman op diverse locaties in binnen- en buitenland. 
Je houdt je bezig met montage, lassen en reparatie van industriële rail-
constructies op locatie bij de klant. Gemiddeld 70% van de werkweken verblijf 
je van maandag tot vrijdag in de kost. Werk je het liefst in de buitenlucht en ben 
je graag onderweg dan is dit de baan voor jouje graag onderweg dan is dit de baan voor jouw.

Werkzaamheden: 
• Montage van het railsysteem op locatie
• Lassen van diverse soorten rails

Wij vragen: 
• MBO werk- en denkniveau 2 / 3, ervaring met electrode lassen is een pre
• Zelfstandigheid en flexibiliteit is een vereiste en in staat zijn om fysiek 
  werk te verrichten  werk te verrichten
• De juiste werk mentaliteit, geen bezwaar tegen vroeg opstaan en werk op 
  hoogte
• Bereidheid tot onregelmatige werktijden, verblijf in de kost en zo nu en dan 
  werk in het buitenland


