
 
 

 
1. Functie en verantwoordelijkheden 

 
Infrabel bezit meerdere werktreinen in het SpoorVernieuwings- 
Centrum voor de uitvoering van verschillende types van spoorwerken 
(bv. vernieuwen van dwarsliggers, zeven van ballast en plaatsen van 
wissels,… ). Deze machines zijn zeer gespecialiseerd en uniek en 
daarom worden zeingezet op het volledige Belgische spoorwegnet. 

 

 Je bestuurt werktreinen en voertuigen op het spoor dieinstaan 
voor het onderhoud van de infrastructuur, zowel van de 
bovenleidingen als de sporen. Elke technische specialisatie 
beschikt over haar eigen specifiek uitgeruste 
onderhoudsvoertuigen. 

 Daarnaast sta je ook in voor de bediening van de specifieke 
werktuigen van deze onderhoudsvoertuigen. 

 Je werkt ook zelf actief mee aan het onderhoud van de 
bovenleidingen en de sporen. Je helpt de collega’s waar nodig en 
steekt de handen mee uit de mouwen. 

 Je zorgt voor het dagelijks onderhoud van en de nodige 
herstellingen aan deze voertuigen en hunuitrustingen. 

 Je schoolt je op regelmatige basis bij over de regelgeving dievan 
toepassing is op de besturing en bediening van deze 
krachtvoertuigen en bijhorende werktuigen. 

 
De uren van de prestaties zijn variabel en in functie van de werf. Om 
deze prestaties te kunnen uitvoeren, moet er overnacht worden in 
een leeftrein die in de buurt van de werf staat. (gemiddeld 4 keer per 
maand voor een 5-tal dagen). 

 

2. Profiel 
Je hebt een diploma secundair onderwijs van het algemeen of 
technisch secundair onderwijs. Of een getuigschrift van het 6de jaar 
van het beroepssecundair onderwijs. 
Of een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair 
onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 
lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de 
hierboven vermelde getuigschriften. 

 

 Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past dezein 
alle situaties toe. Ookdurf je anderen op onveiliggedragwijzen. 

 Je bent een doorzetter en je doet een extra inspanning wanneer 
dit gevraagd wordt. 

 Je respecteert de regels en je houdt steeds rekening met dete 
volgen procedures. 

 Je bent leergierig en gaat actief op zoek naar informatie dooro.a 
vragen te stellen, eventueel aan meer ervaren collega’s. 

 Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je helpt andere 
teamleden waar nodig en respecteert de onderlinge afspraken. 

 Je werkt nauwkeurig en ordelijk en controleert dat je werk juist 
en volledig is. 

 Je laat de zaken vooruitgaan en neemt uit eigen bewegingde 
nodige acties om acute problemen op te lossen. 

 Je bent bereid om nacht- of weekendwerk tepresteren, 
wanneer nodig. 

 Je beschikt over een rijbewijs (B). 
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3. Wij bieden je 
 Een boeiende en afwisselende job 

 Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit 
voor de samenleving 

 Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent 
ondernemer van je eigen carrière 

 Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan 
bepalen 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende 
voordelen 

 Gratis reizen met de trein in de Benelux 

4. Welke stappen doorloop je? 

Solliciteer online > telefoongesprek > Wij nemen contact met je op 

>selectiegesprek > medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel! 
De inschrijvingen zullen afgesloten worden op het moment dat het 
vooropgestelde quota bereikt is. 

 
 
 

5. Werkomgeving 

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de 
vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast 
regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer. 

 

Je komt terecht bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 
medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de 
controle, het onderhoud en de vernieuwing van de 
spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding,… . Zij 
ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke 
spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels. 

 

6. Vragen? 
 

Rimke Debeuf 

+32 25254407 
Rimke.debeuf@hr-rail.be 

 

 

 

Bestuurder werktreinen - 
Spoorvernieuwingscentrum 

mailto:Rimke.debeuf@hr-rail.be


 



 
 

 

 

Belangrijk: 
 
 
 
 
 

 Deze proef wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van de berichten 251 H-HR van 

17 december 2015 en alsmede de bijzondere voorwaarden van het ARPS Bundel 501 - titel I - 

deel I – Hoofdstuk VII - Verbod om deel te nemen aan proeven, alsook de bepalingen in 

bijgevoegde functieomschrijving. 

 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. 

Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de 

persoonlijke account. 

 Een CV is noodzakelijk bij inschrijving. 

 De kandidaten mogen de werkzetel waar zij zijn aangeworven of waarvoor zij zijn aangeduid 

gedurende 5 jaar op vrijwillige basis niet verlaten behalve in geval van een graadbevordering die 

ook een verandering van rang inhoudt. De periode van 5 jaar kan worden verminderd met het 

akkoord van de directie waar de kandidaat wordt benuttigd. 

  Een verbod om deel te nemen aan proeven wordt opgelegd aan kandidaten die het voorwerp 

uitmaken van een verplichting om gedurende een bepaalde termijn te blijven in een 

gepreciseerde geografische zone 

(district, werkzetel, regio, …), een specialiteit of een kader vastgesteld volgens de bijzondere 

bepalingen hernomen in de bundel 501. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 1 jaar vóór het 

einde van deze termijn of wanneer de proef toegang geeft tot een hogere graad. 

 De kandidaten die twee keer niet slagen op het eerste deel of die minder dan 8/20 op het 

jurygesprek behaalden, kunnen gedurende één jaar niet meer deelnemen aan een proef in 

dezelfde graad. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be./

