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1. Context van de functie 
Infrabel bouwt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur van 
België. Meer dan 11.000 medewerkers zetten zich elke dag in 
om een veilig en betrouwbaar spoorwegnet uit te bouwen. 
Seininrichting speelt hierin een cruciale rol: met de uitrol van 
het European Train Control System (ETCS ) en de 
modernisering van de elektronische inklinking (IL) is Infrabel 
pionier op vlak van spoorwegtechnologie binnen Europa. In dit 
kader zijn we naarstig op zoek om jouw talent in te schakelen 
voor verschillende realisaties van ETCS1 Limited Supervision 
(ETCS1 LS) projecten. 
 
Weet jij wat nodig is om de trein van morgen te laten rijden? 
 
Dat je hiervoor een spoor en bovenleiding nodig hebt, ligt 
voor de hand. Maar wist je dat er daarnaast ook een inklinking 
aanwezig is voor het bedienen van wissels, het openstellen 
van seinen, en het detecteren van een trein in het spoor? 
Deze inklinking, als het ware het kloppend hart, vormt de 
hoeksteen van de seininrichting waar tal van andere 
beveiligingssystemen verder op bouwen: ETCS1 LS systeem zal 
de treinrit op de achtergrond superviseren en ingrijpen indien 
de trein te snel zou rijden. Dankzij de installatie van dit nieuwe 
systeem verhogen we de veiligheid van ons spoornet. 
 
 Wil je graag in team werken? 
 
Het team ETCS1 LS behoort tot de directie Build, één van de 
centrale diensten binnen Infrabel met kantoren gelegen aan 
het station van Bussel-Zuid. 
 

2. Functie en verantwoordelijkheden 
Als Design  & Test Engineer ETCS1 LS neem je de rol op van 
technisch verantwoordelijke voor de realisatie van 
verschillende ETCS1 LS projecten. Je komt tussen in de 
verschillende stappen van een project wat maakt dat je 
takenpakket zeer gevarieerd is: 
 
Tijdens de designfase organiseer je de inzameling van de 
vereiste data (snelheid, topografie, enz.): 

 Dit doe je door een meetplan op te stellen met de uit te 
voeren reiswegen op het spoornet. 

 Je begeleidt de meetritten aan boord van de meettrein. 

 Je verzorgt de dataontvangst en –verificatie. 
 
 

Je staat in voor de uitvoering van de verscheidene testfasen: 

 Met behulp van de testbank test je de connectie tussen 
sein en baken. 

 Vervolgens ga je over tot de detailtesten waar je de 
binnengekomen data verifieert. 
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3. Profiel 
 Je hebt een diploma Burgerlijk of Industrieel Ingenieur 

met een optie in Electromechanica, Elektriciteit, 
Elektronica of Automatisering. 

 Een eerste werkervaring is niet vereist. 

 Je hebt een operationele kennis van het Engels en Frans. 

 Je hebt een groot veiligheidsbewustzijn, bent leergierig en 
weet prioriteiten te stellen. 

 Je neemt initiatief en deelt je kennis met collega’s. 
 

4. Wij bieden je 
• Een sleutelrol binnen een team dat rechtstreeks bijdraagt 

aan de realisatie van de belangrijkste prioriteit van 
Infrabel: Safety! 

• Een jonge en dynamisch team met vrijheid voor initiatief, 
opleiding, sociaal engagement en werkzekerheid. 

• Een aangename en moderne werkomgeving met een 
open space layout, een laptop, een smartphone met data-
abonnement, vergaderzalen met smartboards, wekelijkse 
aanbod van fruit, de mogelijkheid om gebruik te maken 
van een pakketjesautomaat, … 

• Respect voor de work-life balans door een flexibel uren-
stelsel en de mogelijkheid tot telewerk (1 dag per week). 

• Een vlotte bereikbaarheid doordat je werkzetel zich vlakbij 
het station van Brussel-Zuid bevindt. 

• Een afwisselend takenpakket waarbij je je sporadisch 
verplaatst voor de opvolging van projecten op het terrein. 

• Tal van voordelen: Netvrijkaart 1
e
 klasse voor heel België, 

tickets voor Thalys en Eurostar, hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, maaltijdcheques, … 
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5. Welke stappen doorloop je? 
1. Telefonische screening 
2. Interview(s) 
3. Klaar om te starten 
 

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
 

6. Vragen? 
• Over de selectieprocedure: Ann De Cock  

T: 02 432 81 13 - @: ann.decock@infrabel.be 
 
• Over de job: Joeri Minne 

T: 02 525 26 99 - @: joeri.minne@infrabel.be  

mailto:joeri.minne@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. 

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van adjunct-eerste (…) en deelneemt aan 
een post met profiel van rang 3, dan zal u uw huidige situatie behouden; 

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van eerste (…) én een functie van expert 
bezit, dan zal u in geval van deelname aan een post met profiel van 3 uw situatie behouden 
indien de sollicitatieoproep dit expliciet vermeldt.  

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van rang 3 – 2e trap en deelneemt aan 
een post met profiel van rang 3 – 1e trap, dan zal u aangesteld worden in de graad van rang 3 – 
2e trap die overeenstemt met de bevorderingsonderafdeling van de referentiegraad. 
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