
 

   

ETCS Asset Management Engineer  

 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
Infrabel realiseert momenteel het ETCS master plan, voor het verder 
verbeteren van de veiligheid van het treinverkeer. Als ETCS Asset 
Management Engineer  zorg je ervoor dat deze nieuwe assets goed blijven 
presteren tijdens hun hele levenscyclus, en draag je ook bij aan de continue 
verbetering van de huidige en toekomstige generatie ervan.   
 

 Je besteedt tijd aan het leren van nieuwe technologieën en 
bouwt een grondige kennis op over de seininrichting en de 
werking van TBL1+/ETCS. Je volgt hiertoe een doorgedreven 
opleiding. 

 Je spoort pannes en technische storingen op aan de ETCS/TBL1+ 
infrastructuur 

 Je identificeert en verbetert de processen die de 
onderhoudbaarheid van de nieuwe technologieën garanderen in 
overleg met de hiërarchie en de medewerkers. 

 Je schrijft procedures uit en stelt werkinstructies op. 

 Je geeft opleidingen aan technici van de verschillende eenheden 
die het onderhoud uitvoeren 

 Je zet je in voor de opvolging van de deadlines en de 
doelstellingen door correcties aan te brengen indien nodig. 

 Je voert audits uit met betrekking tot het correct toepassen van 
de voorgeschreven principes. 

 Je hebt oog voor de kwaliteit van de uitvoering. 

 Je doet metingen om de performantie en veilige werking van de 
systemen te garanderen 

 Je brengt regelmatig verslag uit aan de hiërarchie.  

 Je maakt frequente verplaatsingen op het terrein (10 à 20 %). 
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2. Profiel 
 

 Je hebt een diploma burgerlijk/industrieel ingenieur behaald 
optie electromechanica / elektriciteit / elektronica / 
automatisering. 

 Je hebt een brede interesse in techniek en wil je verdiepen in de 
werking van verschillende technologieën. 

 Je werkt graag en goed samen (teamplayer) met heel wat diverse 
afdelingen en mensen 

 Je hebt ervaring in het geven van opleidingen  

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

 Je onderneemt acties om beroepsmatig bij te blijven, om nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen en om zicht professioneel en 
persoonlijk verder te ontwikkelen. 

 Je neemt uit eigen beweging zaken in handen, je zoekt naar 
oplossingen en doet voorstellen. 

 Je identificeert alle belangrijke facetten van een probleem en je 
gaat systematisch op zoek naar bijkomende informatie om het 
probleem op te kunnen lossen. 

 Je bent gedreven om de doelstellingen te behalen en de 
prestaties te verbeteren. 

 Je bent Nederlandstalig of Franstalig en beschikt over een goede 
kennis van de tweede landstaal. 

 Je bent bereid om occasioneel ’s nachts en tijdens het weekend 
te werken. 
 

3. Wij bieden je 
 Een boeiende en veelzijdige job. 

 Binnen een stabiele onderneming die meebouwt aan een 
duurzame mobiliteit voor de samenleving. 

 Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden: je bent zelf 
de ondernemer van je eigen loopbaan. 

 Veel flexibiliteit zodat je zelf de juiste work-lifebalans kan vinden. 

 Een aantrekkelijk loonpakket met veel aanvullende voordelen.  

 Gratis met de trein reizen in België. 
   

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

5. Context van de functie 
Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur 
in België. 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. 
 

Infrabel heeft de ambitie om een van de meest veilige en 
betrouwbare spoorwegnetwerken te worden in Europa. Hierbij moet 
niet alleen de veiligheid optimaal gegarandeerd zijn, ook de 
ergonomie van de treinbestuurders, de capaciteit op het netwerk, de 
betrouwbaarheid van de seininrichting en de interoperabiliteit 
dienen geperfectioneerd te worden. Daarom lanceert Infrabel 
verschillende strategische programma’s van het plan FOCUS zoals de 
concentratie van de seinhuizen, het TBL1+ en het ETCS- programma 
(European Train Control System) binnen het domein van de 
seininrichting.  
Het masterplan ETCS voorziet de ontplooiing van ETCS tegen 2025 
over het ganse netwerk. Voor het onderhoud van deze nieuwe 
technologieën is men op zoek naar een “ETCS Asset Management 
Engineer”.  
 
De werkzetel is gelegen bij het station van Brussel-Zuid. 
 
 



 

   

ETCS Asset Management Engineer  

6. Vragen? 
 

Contactpersoon: Ann De Cock 
T: 02 432 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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