
 System Engineer 

 

1. Functie en verantwoordelijkheden 

Als System Engineer implementeer je nieuwe 
infrastructuuroplossingen in het domein van de seininrichting. 

 
• Je bent verantwoordelijk voor het design, de installatie- en 

onderhoudsvoorschriften van componenten van de 
seininrichting (vb. beveiligingssysteem voor overwegen, 
treindetectiesystemen, reiswegbeveiligingssystemen, …). Je 
configureert, test en installeert de componenten van de 
technische infrastructuur en stelt deze vervolgens in gebruik. 

• Wanneer de componenten in gebruik zijn, voer je audits uit en 
ga je de kwaliteit en de performantie ervan na. Je levert ook 
input om de dagelijkse performantie te optimaliseren en gaat 
eventueel op zoek naar reeds bestaande oplossingen in andere 
industrieën. Indien nodig pas je de specificaties aan. 

• Je maakt frequente verplaatsingen op het terrein (10 à 20 %). 
• Je documenteert de werkzaamheden, stelt de 

gebruikershandleidingen op en geeft opleiding aan de 
gebruikers. 

• Je besteedt tijd aan het leren van nieuwe technologieën en 
bouwt een grondige kennis op over de seininrichting. Je volgt 
hiertoe een doorgedreven opleiding. 

• Op basis van je gespecialiseerde kennis definieer je projecten 
die je zelfstandig, samen met collega's of met leveranciers tot 
uitvoer brengt. Je beheert en coördineert op een autonome 
manier een aantal projecten in het domein van de seininrichting. 

• Je bent tevens verantwoordelijk voor het onder controle houden 
van het exploitatiebudget en de lifecycle kosten van de door 
jou beheerde componenten. Je maakt steeds een 
kostenbatenanalyse van jouw ontwerpen en gaat op zoek naar 
de meest efficiënte oplossing. 

• Alsook kom je, in overleg met de mensen op het terrein en de 
hiërarchie, tot de meest efficiënte oplossing op het vlak van het 
onderhouden van de processen. 

• Je staat verder in voor de opvolging van de deadlines en de 
doelstellingen en je brengt hierover op regelmatige basis 
verslag uit aan de hiërarchie. 

 
Af en toe werk je ’s nachts en tijdens het weekend (ongeveer 1 keer 
per maand). 
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2. Profiel 

• Je beschikt over een Master diploma burgerlijk of industrieel 
ingenieur (bij voorkeur in de richting van elektromechanica – 
elektriciteit – elektronica of automatisering). 

• Een eerste ervaring als systeemingenieur in een industriële 
omgeving is een plus. 

 

• Een eerste ervaring met het opstellen van specificaties is een 
troef. 

 
• Sporadisch nacht- en weekendwerk schrikken je niet af. 

• Je kan vlot overweg met MS Office, vooral Excel 
(draaitabellen, functies,…). 

• Je hebt een brede interesse in techniek en wil je verdiepen in de 
courante zaken binnen de Seininrichting. 

 
• Je spreekt vlot Nederlands of Frans, je hebt een functionele 

kennis van de tweede landstaal. 
• Kennis van het Engels is een pluspunt. 

 
• Je komt tot grondig begrip met betrekking tot de oorzaak en 

gevolg van complexe problemen/situaties. 
• Je past verworven kennis toe in nieuwe en complexe situaties. 
• Je gebruikt verschillende methoden en ontwikkelt processen om 

kennis veilig te stellen en over te dragen. 
• Je communiceert op een duidelijke, correcte en transparante 

manier, naar de verschillende stakeholders. 
• Je structureert uiteenlopende en complexe activiteiten in een 

efficiënte en coherente planning en organisatie op lange 
termijn, waarbij zowel de inzet van mensen en middelen als de 
timing en fasering worden aangegeven. 

 
 

3. Wij bieden je 

• Een boeiende en afwisselende job. 
• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een ruim pakket 

aanvullende voordelen in een stabiele werkomgeving. 
• Onze werkomgeving is in volle beweging met ruimte voor 

initiatief, opleidingen, work-life balans, sociaal engagement en 
werkzekerheid. 

• Vlotte bereikbaarheid: je werkzetel bevindt zich vlakbij Brussel- 
Zuid. 

• Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
gecombineerd met een on-the-job-training. 

• Je draagt bij tot de rol van Infrabel in de sociaaleconomische 
ontwikkeling van ons land. 

• Gratis reizen met de trein in België. 
 

4. Welke stappen doorloop je? 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > 
Welkom bij Infrabel! 



 System Engineer 

 

 

5. Werkomgeving 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur 
in België. Met zo’n 11.000 medewerkers werken we aan een 
betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften 
van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een 
duurzame samenleving. 

 
Voor de werkzetel te Brussel is Infrabel op zoek naar een System 
Engineer. Je werkt binnen de Directie Asset-Management, de 
hoofdtaak van deze directie bestaat uit het ontwerp, het onderhoud 
en de vernieuwing van de installaties van de spoorweginfrastructuur. 

 
Je zou werken binnen de afdeling “Signalling” van de Centrale 
Diensten te in Brussel, vlak bij het station Brussel-Zuid. De afdeling is 
verantwoordelijk voor de specificatie, het beheer van de levenscyclus 
en de instandhouding van de seininstallaties van de Belgische 
spoorweginfrastructuur. 

 
 

6. Vragen? 

Over de selectieprocedure: 
An De Cock 
+32 2 432 58 13 
Ann.decock@infrabel.be 

mailto:Ann.decock@infrabel.be


 
Belangrijke opmerkingen: 
 
1. Selectieprocedure 
 Indien u geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we u uit uw kandidatuur in te 

dienen. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website 
www.despoorwegenwervenaan.be. 
Om dit te doen is het noodzakelijk om een persoonlijk account op bovenstaande website 
aan te maken.  
Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de 
persoonlijke account. 
 

2. Statutaire kandidaten 
 

 Indien u een statutair personeelslid bent, kan u bij deelname aan contractuele proeven, in 
sommige gevallen, uw statuut behouden; 

 Rang 3 en hoger: 
 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een 

diploma. 
 
 Rang 9 tot rang 4: 

 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een 
diploma; 

 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking met valorisatie van een diploma, 
indien het gaat om een knelpuntberoep. 

 
3. Aanstelling als statutair personeelslid 
 
 Indien de functiebeschrijving overeenstemt met uw huidige graad, behoudt u uw huidige 

graad alsook de hieraan verbonden weddeschalen en uw datum van ranginneming. 
 

 Indien de functiebeschrijving verschillend is van uw huidige graad, wordt u aangesteld in 
de graad die overeenstemt, met de hieraan verbonden weddeschalen en krijgt u een 
nieuwe datum van ranginneming. 
 
BIJZONDERHEDEN: 

 
 Indien u aangesteld wordt in een graad van dezelfde rang, waarbij de weddeschalen lager zijn, 

zal u eventueel een opslorpbare weddetoeslag toegekend krijgen. Dit wil zeggen dat u geen 
loonverlies doet t.o.v. van uw huidige situatie. 

 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
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