
 

 

Ingenieur werfleider spoorwerken 

Antwerpen of Aarschot 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
 

 Je bent als werfleider, onder leiding van de 
projectleiders, verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding, de werforganisatie en de 
werfcoördinatie en de oplevering van meerdere 
gelijktijdig lopende spoorwerven. 

 Daartoe verplaats je je regelmatig (ook ’s nachts en 

in de weekends) met de wagen naar de werven. 

 Je volgt administratief, budgettair en technisch de 

bestekken op voor overheidsopdrachten op het 

terrein en rapporteert hierover aan de projectleider. 

 Je onderhoudt contacten met alle betrokken interne 

diensten alsook met private en publieke besturen en 

met private ondernemingen. 

 Je oefent rechtstreeks toezicht uit op het terrein over 

de aannemers van de spoorwerken, indien nodig 

geassisteerd door meerdere toezichters. 

 Je waakt over en organiseert de logistiek behoeften 

voor de werken.  Je verzorgt de 

materiaalvoorzieningen en berekent het werkvolume 

dat opgenomen wordt in de bestekken. 

 Je organiseert eveneens het ploegenwerk en bent 

verantwoordelijk voor de veiligheid en de briefings 

van het personeel op de werven. 

 Je verricht in opdracht van de projectleider, 

gedetailleerde studies en metingen voor toekomstig 

uit te voeren werken. 
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2. Profiel 
 

 Je hebt een diploma Industrieel Ingenieur, bij 

voorkeur in de richting Bouwkunde of Mechanica.

  

 Je kan prioriteiten stellen, maar past deze ook 

gemakkelijk aan in functie van wijzigende 

omstandigheden. 

 Je werkt planmatig en gestructureerd en geeft 

daarbij steeds voorrang aan veiligheid. 

 Je communiceert vlot, zowel geschreven als 

gesproken. 

 Je bent proactief en neemt zaken uit eigen 

beweging in handen.  

 Je bent flexibel en bereid om regelmatig ’s nachts en 

tijdens de weekends te werken. 

 Je hebt een goede kennis van MS Office (Outlook, 

Excel, Word) 

 Je beschikt over een rijbewijs B 

 

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 > Welkom bij Infrabel! 
 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er 
voldoende kandidaturen zijn. 
 
 

5. Werkomgeving 
 

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud 
en de vernieuwing van de volledige 
spoorweginfrastructuur in België; dat zijn 3.600 km 
spoorlijnen, 5.905 km elektrische bovenleiding en ook 
11.769 kunstwerken (bruggen en tunnels). Daarnaast 
regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer. Samen 
met zo’n 11.000 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. 
 



 

 

Ingenieur werfleider spoorwerken 

Antwerpen of Aarschot 

De directie Asset Management staat in voor het 

volledige onderhoud en de vernieuwing van de 

spoorinfrastructuur (sporen, seinen, bovenleiding, etc.) 

Als Ingenieur werfleider Spoorwerken werk je vanuit 

Aarschot of Antwerpen-Centraal (station). Afhankelijk 

van je werkzetel strekt het werkgebied zich uit over de 

provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Je 

verplaatst je dan ook regelmatig met de wagen. 

Voor deze functie werk je ook regelmatig ’s nachts of in 

de weekends. 

 
 

6. Vragen? 
 

Joeri Bruggeman  
Joeri.bruggeman@infrabel.be  
02 525 42 84  



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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