
 
 

1. Data Analyst bij Infrabel 

Data zijn de backbone van de spoorwegsector. Onze informatici 
bedenken allerlei toepassingen om het treinverkeer aan te sturen, 
om onze infrastructuur te monitoren, om de bedrijfsprocessen te 
digitaliseren. Programmeer jij mee aan het spoornet van de 
toekomst? 

 
De mogelijkheden zijn zo uiteenlopend dat we samen op zoek gaan 
naar een perfecte fit met jouw interesses en kennis! 

 
Infrabel zet in op een duurzame toekomst. We willen elke data 
analyst de kans bieden zichzelf verder te ontwikkelen in een 
leerzame en uitdagende omgeving. Met als resultaat een 
belangrijke, zichtbare bijdrage aan een duurzamer mobiliteitsnet. 
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2. Profiel 
 

- Je beschikt over een bachelor/master. Je voelt je thuis in de 
wereld van data. 

- De railway-sector spreekt je aan. 
- Geen ervaring vereist! 
- Vous parlez couramment le français of je bent bereid Frans te 

leren. 
 

3. Wij bieden je 

- Een unieke job met veel verantwoordelijkheid en autonomie. 
- Een divers aanbod aan opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden: jij bent immers ondernemer van 
je eigen carrière! 

- Veel flexibiliteit met de focus op een goed evenwicht tussen 
werk en privé. 

- Een aantrekkelijk salaris. 
- Gratis reizen met de trein in België in eerste klasse. 

 
 

4. Welke stappen doorloop je? 
 

1. CV screening 
2. Samen bekijken we de mogelijkheden 
3. 1 à 2 interviews bij Infrabel 
4. Klaar om van start te gaan! 

 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 

5. Iets over ons 

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. 

 

6. Vragen? 

Karolien Hendrickx           
Tel02/4325151   
karolien.hendrickx@infrabel.be 

Data Analyst 

mailto:karolien.hendrickx@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 vanranginneming. 

 
 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. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
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