
 

   

ETCS Tool Engineer 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
 
Als ETCS Tool Engineer bestaat je opdracht er in om de 
automatiseringstools voor configuraties en tests m.b.t. de ETCS- en 
interlockinguitrusting te bedenken, te ontwikkelen en te testen 
alsook ze te integreren in de spoorinfrastructuurprojecten in België. 
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 Je identificeert de behoeften inzake de automatisering van die 
ETCS- en interlockingsystemen, zowel op korte als op 
middellange termijn.  

 Je zet deze behoeften om in technische specificaties. 

 Je neemt actief deel aan en draagt bij aan 
ontwikkelingsmonitoring en -testen door interne en externe 
leveranciers.  

 Je voert de tests van deze tools uit of organiseert ze, evenals 
hun implementatie in de productie. 

 Je ondersteunt de projectteams: je analyseert de problemen bij 
het gebruik van de automatiseringstools (feedback). 

 Op basis van deze feedback stel je verbeteringen voor en 
integreer je ze in de technnische specificaties van de 
automatiseringstools. 

 Je waakt over de naleving van de geldende Europese normen 
inzake de ontwikkeling van tools die verband houden met de 
veiligheidssystemen. 
  

2. Profiel 
 

 Je beschikt over een master burgerlijk of industrieel ingenieur, 
bij voorkeur in de afstudeerrichting 
elektromechanica/elektriciteit/elektronica/automatisering/infor
matica. 

 Je hebt een functionele kennis van de tweede landstaal. Je hebt 
een goede kennis van het Engels. 

 Je bent zeer geboeid door techniek, je hebt interesse in de 
spoorwegen en de seininrichtingssystemen. 

 Je hebt een uitgesproken interesse voor de automatisering van 
software. 

 Je bent vertrouwd met computerprogrammering, 
gegevensbestanden en de besturingssystemen Windows en 
Linux. 

 Je hebt een goede kennis van Ms Office (Word, Excel,...) 

 Je bent een goede communicator en teamspeler. 

 Je bent nieuwsgierig, zoekt proactief naar informatie bij de juiste 
mensen en ontwikkelt je kennis. 

 U werkt nauwkeurig, ordelijk en methodisch. 

 U bent multitasking. 
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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 België. 
 

4. Welke stappen doorloop je? 
Solliciteer online > wij nemen contact met je op > selectiegesprek > 
medisch onderzoek > welkom bij Infrabel! 
 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
 

5. Context van de functie  
 
Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een 
duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische 
ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische 
spoornet heeft het als opdracht een competitieve en aan de huidige 
en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking 
te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid 
staan hierbij centraal.  
 
Binnen de directie Build zijn de grote investeringsprojecten op het 
spoor, alsook de seininrichtingsprojecten, gecentraliseerd. De missie 
is duidelijk: spoorlijnen bouwen en moderniseren. Build blikt vooruit 
en zorgt ervoor dat de infrastructuur mee kan evolueren met de 
behoeften van onze klanten. 

  
Binnen deze directie is de afdeling System Prescriptions 
verantwoordelijk voor het technische ontwerp en de technische 
integratie van seininrichtingssystemen ETCS (European Train Control 
System) en Interlocking op de spoorinfrastructuurprojecten in België. 
Voor de roll-out van deze systemen worden er voorschriften 
opgesteld volgens dewelke de implementatie van de systemen dient 
uitgevoerd te worden.  
Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een ETCS Tool Engineer, met 
werkzetel te Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid). 

 



 

   

ETCS Tool Engineer 

6. Vragen? 
Over de selectieprocedure: Ann De Cock  
T: + 32 2 432 58 13 – 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. 

 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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