
 

 

 

Business Analyst 

De job 
 
We zijn momenteel op zoek naar een Business Analysts 
voor de afdeling Digital Media Networks. 
 
Binnen Infrabel creëert, installeert en beheert de 
dienst Digital Media Networks veilige en betrouwbare 
telecommunicatienetwerken voor de overdracht van 
gegevens. Het gaat hier om Internet of things, 
inbraakdetectie, branddetectie, Camera’s, Drones, 
glasvezel, transmission, radio en GSM-R-installaties… 
Binnen dit domein geef je als Business Analyst proactief 
voorstellen om de digitalisatie van de telecom 
activiteiten te bevorderen en denk je mee na hoe de 
cybersecurity kan verbeterd worden. 
 
Als Business Analyst behoren volgende taken tot je 
takenpakket:  
 

 Je analyseert de bestaande processen en bouwt 
een goed begrip op van de bestaande IT-processen. 
 

 Je identificeert en signaleert actief de risicio’s, 
afwijkingen, knelpunten, kansen en mogelijke 
behoeften. 

 

 Je probeert een beter zicht te krijgen op de 
processen door middel van interviews of andere 
vormen van communicatie. Je luistert aandachtig 
naar de interne klant en ondersteunt hen. Hierdoor 
slaag je erin om op problemen te anticiperen, 

problemen en behoeften te identificeren en te 
analyseren, behoeften te vertalen,… 
  

 Je stelt proactief nieuwe ideeën en 
verbeteringspistes voor.  
 

 Je durft je gesprekspartner te overtuigen van de 
performantere manier van werken. De 
voorgestelde oplossingen worden doorvertaald 
naar bruikbare specificaties door de 
Projectbeheerders en/of de ontwikkelingsteams.  
 

 Je communiceert vlot en helder en je presenteert 
de inhoud van je dossiers voor een breed publiek. 

 

 Je bouwt een ruim netwerk uit binnen de 
organisatie.  
 

 Je documenteert je analyses en de verbeteracties 
van de processen.  

 

Jouw profiel  
 

 Je hebt een masterdiploma, of een 
bachelordiploma, of gelijkaardig door ervaring met 
enkele jaren relevante ervaring.  

 Je bent analytisch sterk en kan gemakkelijk de 
vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. 
Tevens kan je complexe materies bondig en 
duidelijk uitleggen. 



 

 

 

 Je beschikt over een sterke mondelinge 
communicatieve vaardigheden.  

 Je beschikt over sterke schriftelijke 
communicatieve vaardigheden. Zo ben je een krak 
in het uitschrijven van een analyse, het formuleren 
van verbeteringsvoorstellen, het documenteren 
van processen, het uitwerken van een Roadmap,…  

 Je hebt ervaring met het uitschrijven van 
(functionele) analyses aan de hand van 
diagrammen, schema’s en UML.  

 Ervaring met een procesmethodologie zoals (Agile, 
Scrums, Jira, Devops,..) is een troef.  

 Je bent een geboren netwerker en neemt graag 
initiatief. 

 Je kan gestructureerd en planmatig werken. 

 Je denkt oplossingsgericht.  

 Je hebt een sterke interesse in en/of kennis van ICT 
(nl.: netwerksystemen) 

 Je beschikt over een zeer goede kennis van het 
Nederlands of het Frans en je hebt een functionele 
kennis van de andere taal. 

 Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit 
weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw 
talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet 
om je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 
 

Ons aanbod  
 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  
 

De werkomgeving  
 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de 
spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 
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.  
 
De Dienst "Information & Communication 
Technology", of kortweg I-ICT is verantwoordelijk voor 
het ontwerpen, leveren, in dienst stellen, beheren en 
onderhouden van alle Informatica en Telecom 
onderdelen nodig voor het beheer van 
het spoorwegnetwerk. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Welke stappen doorloop je?  
 

Solliciteer online > CV-screening > Wij nemen contact 
met je op >  videoscreening > Selectiegesprek (Een Case 
kan besproken worden.) > Welkom bij Infrabel!  
 

Heb je een beperking en kunnen redelijke 
aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring 
garanderen? Laat het ons dan weten. 
 

Vragen ? 

Karolien Hendrickx 

02/432 51 71   

karolien.hendrickx@infrabel.be 

 

 

mailto:mariepascale.dumont@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 deze selectie, in volgende 
gevallen, uw statuut behouden;  
 
A. Rang 3 en hoger:  
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma.  
 
B. Rang 9 tot rang 4+:  
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma;  
• Toegang tot een selectie, 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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