Zeeland zoekt talent
Verkeersregelinstallaties (VRI’s), met name de intelligente variant (iVRI’s),
worden technisch steeds ingewikkelder en gaan een steeds grotere rol
spelen in het bevorderen van de doorstroming. Om deze ook als zodanig te
laten functioneren zoeken we een:

Assetbeheerder Verkeersregelinstallaties

(36 uur/schaal 9)

Wat ga je doen?

Als assetbeheerder zorg je er o.a. voor dat vervanging en onderhoud georganiseerd
worden. Je bent er verantwoordelijk voor dat alle benodigde randvoorwaarden voor het
goed functioneren van de (i)VRI’s op peil zijn en blijven. Alleen dan dragen de (i)VRI’s bij
aan het behalen van beleidsdoelen op gebied van doorstroming, veiligheid, leefbaarheid
en comfort.

Wie zoeken wij?

Je bent communicatief vaardig en bent goed in staat om datgene te organiseren
wat nodig is voor het goed laten functioneren van de verkeersregelinstallaties. Je
kan zelfstandig werken, maar bent goed in staat om in overleg tot een gezamenlijke
meerjarenplanning te komen.
• Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een opleiding in de richting
verkeerskunde, elektrotechniek of civiele techniek;
• Je hebt affiniteit met verkeer, mobiliteit en ICT;
• Je bent bereid ontbrekende kennis aan te vullen door cursus of opleiding.

Wat bieden we jou aan?

We bieden je een baan aan voor 36 uur per week.
Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 2.818 en € 4.004 (schaal 9) afhankelijk van
jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden
we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB)
van circa 22%, een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB), etc. Bij de provincie is hybride
werken de norm.

Hoe kan je solliciteren?

Ga naar www.werkenbijprovinciezeeland.nl en reageer op de vacature Assetbeheerder
Verkeersregelinstallaties
In verband met de vakantieperiode en het feit dat we iedereen kans willen geven om te
solliciteren kun je reageren op deze vacature tot en met 12 september 2022.

Informatie over Provincie Zeeland:
www.zeeland.nl

