Vacature: Overwegbewakers
Om veiligheid rondom onbewaakte spoorwegovergangen te vergroten, zoeken ProRail en de Fietsersbond
Overwegbewakers (m/v) voor diverse locaties in Nederland.
Overwegbewakers dragen bij aan veilig fiets- en treinverkeer. Overwegbewakers zien de meerwaarde van
fietsen voor de samenleving en hechten hier waarde aan. Fietsen zorgt voor een goede doorstroming in
stadscentra, vermindert files, is een duurzame mobiliteit én goed voor de gezondheid. Omdat fietsers gewend
zijn rekening met elkaar te houden, draagt dit bij aan de verbroedering van de samenleving. Overwegbewakers
onderschrijven dit.
Helaas kent Nederland momenteel nog meer dan honderd Niet Actief Beveiligde Overwegen. Om de veiligheid te
vergroten wil ProRail deze overwegen laten opheffen, er een ongelijkvloerse oplossing aanleggen, of ze
beveiligen met bomen, lichten en bellen. Dit zijn kostbare oplossingen, waar niet elke gemeente en provincie
achter staat. Daarom worden overwegbewakers aangesteld en zijn ProRail en de Fietsersbond gezamenlijk op
zoek naar enthousiaste:

Overwegbewaker m/v (28-32 uur)
De Overwegbewaker biedt passerende fietsers een veilige overtocht op de spoorwegovergang. Middels
vlagsignalen wordt aangegeven of de overgang veilig overgestoken kan worden. Door deze signalen weten
fietsers of oversteken mogelijk is of zij moeten stoppen.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een scherpe blik en je kunt met hoge snelheid beslissingen nemen
Vooruitdenken is een pre
Uitstekende beheersing van de verkeersregels
Je hebt geen 9 – 5 mentaliteit en bent een echte carrièretijger
Je kunt goed overzicht houden
Je bent een kei in zelfstandig en rechtlijnig werken
Beheersing van de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse ‘groetwoorden’.
Je bent in het bezit van fiets, zonnebril en regenpak
Ervaring als klaar-over is een pré

Wat ga je doen?
•
•
•

Aankomende treinen spotten
Met vlagsignalen fietsers waarschuwen
Snelheid en afstand inschatten, zowel van de trein als de fietser

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris
Veiligheidstrainingen en vlaginstructie
Wisselende werktijden in diensten van 3 uur
Uitstekende doorgroeimogelijkheden
Een fiets(kar) en vlag van de zaak
Overwegend leuke collega’s

Interesse?
Solliciteer via het formulier op fietsersbond.nl/organisatie/vacatures-en-stages/overwegbewakers.
Binnen 3 werkdagen wordt contact met je opgenomen en nemen we de specificaties van de functie met je door.
Je komt in dienst van ProRail en de Fietsersbond. Deze werkgeverscombinatie is samengesteld in verband met
de lokale veiligheid rondom spoorwegovergangen. Aangenomen kandidaten worden vanaf maandag 1 april
verdeeld over overwegen in de buurt van zijn/haar woonplaats. Sluitingsdatum: 31 maart om 23:59 uur.

