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Als Radio Onderhoud Technicus ben je verantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud van
statische Radiosystemen. We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s voor deze functie.

Wat ga je doen?
Als Radio Onderhoud Technicus zorg je voor de incident- en probleem oplossing van nieuwe, nietstandaard verstoringen aan zenders, ontvangers, radiosystemen en de bijbehorende radio
bediensystemen. Dit doe je door gegevens te verzamelen en metingen te verrichten om zo de oorzaak
van incidenten en problemen te achterhalen. Vervolgens zoek je (tijdelijke) oplossingen, voer je
reparaties uit en test je de apparatuur en systemen en levert deze weer op aan de gebruiker. Ook
actualiseer je storingsdatabases met de uitgevoerde werkzaamheden en oplossingen.
Verder ondersteun je (externe) onderzoeken bij nieuwe ontwikkeling en apparatuur vervanging. Je
signaleert storingen en tekortkomingen in de apparatuur en systemen en los je deze ook meteen op.
Je draagt samen met je collega’s en met in- en externe partijen bij aan nieuwbouw en verbouw van
systemen, test deze en stelt de systemen in bedrijf.
Daarnaast voer je dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit, zodat de zenders, ontvangers,
radiosystemen en radio bediensystemen betrouwbaar blijven werken en aan de technische eisen blijven
voldoen. Je beheerst en gebruikt test- en meetapparatuur welke nodig zijn voor je dagelijkse
werkzaamheden. Ten slotte draag je bij aan het up-to-date houden van de administratie en
documentatie van de systemen. Voor het uitvoeren van je werkzaamheden zal je af en toe een
dienstreis moeten maken.
Waar ga je werken?
De werkomgeving is het team Radiosystemen West van het Joint IV Commando (JIVC), afdeling
Generieke IT & infrastructuur, sectie Telecom &Transmissie.
De afdeling GIT&Infra biedt de generieke IT- en C4I-infrastructuur diensten aan waar alle overige
Defensie onderdelen, inclusief JIVC, gebruik van maken, uitgezonderd de IT- en C4I-infrastructuur van de
operationele eenheden van de OPCO’s. Ook “derden” zoals politie- en veiligheidsdiensten, brandweer
en hulpdiensten alsmede interdepartementale samenwerkingsverbanden zoals de kustwacht maken
gebruik van deze IT-infrastructuur diensten. Daarnaast voorziet de afdeling GIT & Infra op deze IT- en
C4I-infrastructuur in alle generieke informatie voorzieningstoepassingen (IT-toepassingen).
De sectie Telecom- en Transmissie bestaat uit de teams Satcom, Frequentie management, Radio,
Telecom, LPI en VOPS.
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De sectie Telecom- en Transmissie is verantwoordelijk voor satellietcommunicatie,
(radio)transmissiesystemen, frequentiemanagement, COMMS EOV-systemen en het beheer van een
pool van middelen t.b.v. vredesoperaties (VOPS). Daarnaast is de sectie verantwoordelijk voor de gehele
levenscyclus van de Telefonie en Unified Communication infrastructuur van Defensie en haar
ketenpartners.
Het team Radiosystemen zorgt voor het in stand houden van de MF-HF-VHF-UHF radiosystemen op de
zend- en ontvangstations en voor apparatuur op de operationele centra van JIVC en de Kustwacht.
In beginsel is de standplaats van de functie Ouddorp. Na de ingebruikname van het nieuwe antennepark
Zeewolde wordt de standplaats Zeewolde.

Wat zijn de eisen?
-

Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding in de richting van elektrotechniek, elektronica of een
gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.
Je hebt ruime ervaring als elektrotechnicus.
Je hebt, bij voorkeur, kennis van de instandhouding van MF-HF-VHF-UHF zenders, ontvangers
en systemen.
Je hebt kennis van IP-netwerken met, bij voorkeur, een CCNA-certificering.
Je hebt, bij voorkeur, kennis van de defensieorganisatie. En de systemen waarmee Defensie
werkt.
Je hebt ruime ervaring met incidentafhandeling van radio- en communicatiesystemen.
Je hebt ervaring met ITIL-processen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je vindt het niet erg om buiten werktijden te werken en bent bereid tot het lopen van
consignatiediensten.

Wat bieden we?
Het maximum salaris voor deze functie is € 3100,20 bruto per maand (schaal 7). Het genoemde salaris is
gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Per 1 juli 2020 wordt dit vanwege de CAO € 3197,86
bruto per maand.
Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je
krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten
dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming
voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een
tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OVabonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven
kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele
werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je
werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
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Over Defensie
Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke
Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie
Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in
Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu
en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Interesse?
Je dient je belangstelling in Peoplesoft kenbaar te maken en vervolgens je sollicitatie, voorzien van een
motivatiebrief en cv onder vermelding van het vacaturenummer te sturen aan:
werken.bij.dmo@mindef.nl.
Zonder motivatiebrief en cv wordt je reactie niet in behandeling genomen.
Je belangstellingsregistratie, cv en motivatiebrief dienen uiterlijk zondag 26 april 2020 bij ons binnen te
zijn.
Als je meer informatie wilt over de functie, kan je contact opnemen met Maarten van Lieshout via
telefoonnummer 06 8300 6581 of per e-mail MPH.v.Lieshout@mindef.nl.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Gene Lim (Recruitment
Adviseur) via 06 5111 5978 of via e-mail EBH.Lim@mindef.nl .
Indien je de status van herplaatser hebt, dan wel gaat krijgen, verzoeken wij je vriendelijk dit in je
sollicitatiebrief te vermelden.
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