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VolkerWessels Telecom is dé telecomspecialist binnen het VolkerWessels concern. Met ruim 1.550 collega’s verdeeld over vestigin-
gen in Nederland en België werken wij met veel enthousiasme aan mooie en veelzijdige projecten. Deze projecten variëren van de 
opbouw van zendmasten tot de aanleg van een toekomstvast glasvezelnetwerk. De snelle technologische ontwikkelingen maken 
onze branche dynamisch. Techniek en telecom heeft de toekomst. Daarom zijn wij met regelmaat op zoek naar nieuw (technisch) 
talent. Talent dat het aanspreekt om in de dynamische wereld van telecom te werken.

Ben jij de techneut met lef, die op hoog niveau constructies monteert?  
VolkerWessels Telecom | Netwerk Solutions is in de regio Amersfoort op zoek naar Antennebouwers.
 
Functieomschrijving
Als Antennebouwer ben je verantwoordelijk voor het realiseren van installatie- en hijswerkzaamheden van hoogspannings- en tele-
commasten. Hierbij zijn werkhoogtes vanaf 50 tot 300 meter heel normaal. De werkzaamheden bestaan veelal uit het monteren van 
masten en staalcontructies. Daarnaast monteer je antennes, kabels, connectoren en aarding én plaats je apparatuur. Dit doe je met 
name op hoogte, in een besloten donkere ruimte, buismasten Wintrack als ook in vakwerkmasten. 

Jij?
●   Hebt minimaal een VMBO opleiding afgerond, richting techniek (Werktuigbouw); 
●  Hebt ervaring met het werken met hijsmiddelen; 
●  Weet als geen ander hoe je staalconstructies monteert; 
●  Hebt bij voorkeur ervaring met het werken op hoogte; 
●  Bent VCA gecertificeerd; 
●  Bent een teamplayer; 
●  Hebt geen 8 tot 17 mentaliteit, vindt het geen probleem om in de weekenden te werken en hebt geen problemen met overnachten; 
●  Hebt geen hoogtevrees en vindt het prettig om buiten te werken; 
●  Bent in bezit van rijbewijs B; 
●  Kunt een bewijs van goedgedrag overleggen.

Wij!
●  Willen een belangrijke positie blijven vervullen in de Telecom markt. Ontwikkeling van huidige technieken, concepten en 
 innovatie vinden wij erg belangrijk. Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze producten, dienstverlening en medewerkers; 
●  Bieden een uitgelezen kans om kennis en ervaring op te doen binnen een middelgroot bedrijf waarin veel ruimte is voor 
 ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling; 
●  Hebben een gegarandeerd werkpakket voor de komende jaren; 
●  Hebben de uitdaging om technische problemen tot praktische oplossingen om te buigen; 
●  Bieden de gelegenheid om passend bij je functie trainingen en cursussen te volgen.

Contactinfo
Zie jij voldoende raakvlakken met de functie en ons bedrijf en wil jij ons team komen versterken? Reageer dan via 
n.bosma@vwtelecom.com of neem voor vragen contact op met Nike Bosma, Recruiter, (088)1860003 / (06)51598239.


