
 

Supply Chain Coördinator  
voor het Supply Center van Infrabel in Schaarbeek 

1. Werkomgeving 

Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. 
Infrabel wil de spoorwegoperatoren een competitieve infrastructuur 
aanbieden die aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. 
Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.  
 
Vanuit de dienst “Supply & Production” verzorgt de Production Plant 
van Schaarbeek een breed en gevarieerd aanbod van spoorgebonden 
leveringen en diensten aan zijn klanten (de technische diensten van 
de directie Asset Management).  
 
De werkplaats voert een breed gamma multidisciplinaire activiteiten 
uit: levering van spoorstaven, onderhoud van speciale werktuigen 
voor de infrastructuur, beheer van werktreinen, vervaardiging en 
inspectie van elektrische onderdelen van de seininrichting, beheer 
van de beton- en houtketen bij Infrabel en het Supply Center.  
 
De Plant beschikt over verschillende werkplaatsen, werven en 
magazijnen verspreid over drie afzonderlijke sites (Schaarbeek, 
Roeselare en Wondelgem) en heeft een aantal technische treinen die 
overal op het spoornet actief zijn.  
 
Het Supply Center omvat het centraal magazijn voor de 
wisselstukken van Infrabel en is verantwoordelijk voor de ontvangst, 
picking en just-in-time levering van artikelen die nodig zijn voor het 
onderhoud en vernieuwing van de spoorweginfrastructuur.  
 

2. Functie en verantwoordelijkheden 

Het Supply Center van Infrabel bestaat uit 3 buiten- en 5 
binnenmagazijnen. In het totaal werken een 50-tal medewerkers 
24/7 aan de ontvangst, verzameling en verzending van zo’n 16.000 
artikels. Als Supply Chain Coördinator beschik je over de volgende 
verantwoordelijkheden: 
 
 Verantwoordelijk voor de ontvangst (inclusief 

kwaliteitscontrole), de verzameling en/of de verzending 
(inclusief klantenservice). 

 Je ziet erop toe dat het werk in uiterst veilige omstandigheden 
gebeurt. 

 Je coördineert het werk en staat in voor een correcte uitvoering 
en registratie.  

 Je zorgt voor de omkadering van je personeel (een 20-tal 
medewerkers) voor, tijdens en na het werk en bent actief 
betrokken bij hun opleiding. 

 Je draagt continue bij aan het welzijn van je personeel. 
 Je zorgt dat de werkinstructies en veiligheidsconsignes steeds 

up-to-date zijn, gekend bij en gerespecteerd door je personeel. 
 Samen met je collega’s streef je dagelijks naar 

efficiëntieverbeteringen. Je bent resultaatsgericht en 
verantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s van je afdeling. 

 Je stelt oplossingen en verbeteringen voor en voert ze uit. 
 Samen met je team creëer je een veilige werkomgeving met 

aandacht voor kwaliteit en milieu. Je bent verantwoordelijk voor 
het respecteren van de ISO en OHSAS normen. 

 Je rapporteert regelmatig over de werking van de eenheid aan 
de verantwoordelijke van het Supply Center. 

 Je bent bereikbaar en beschikbaar in dringende gevallen. 
 
Jobnews 586 H-HR 2019. 

3. Profiel 

 Je hebt een bachelordiploma in een technische richting 
(voorkeur voor beheer van transport en logistiek). 

 Een eerste werkervaring binnen de Supply Chain is een pluspunt. 
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in teambeheer. 
 Je hebt kennis van beide landstalen (FR/NL). 
 Je hebt een hands-on mentaliteit. 
 Je bent een organisatietalent, werkt nauwgezet en je hebt 

steeds oog voor de veiligheid! 
 Je bent een teamspeler en leeft de procedures en 

overeenkomsten na. 
 Je neemt graag initiatief. 
 Je dient te beschikken over een rijbewijs type B.  
 

4. Wij bieden je 

 Een sleutelrol voor de continuïteit van de activiteiten van 
Infrabel, met een brede waaier aan externe contacten. 

 Een dynamische werkomgeving die het nemen van initiatief, 
persoonlijke ontwikkeling, een gezond work-lifebalans, sociaal 
engagement en werkzekerheid aanmoedigt. 

 Een aangename werksfeer. 
 Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.  

 

5. Wat zijn de volgende stappen? 

Solliciteer online > cv-screening > Gesprek om je vaardigheden, 
motivatie en ervaring te beoordelen > Medisch onderzoek > Je 
bezorgt ons de nodige administratieve documenten: uittreksel uit het 
strafregister, diploma, … > Je bent klaar voor je eerste werkdag! 
 

6. Nog vragen ? 

- Voor meer informatie over de inhoud:  
Dave Timmermans│dave.timmermans@infrabel.be  
 
- Voor meer informatie over de selectie: Laetitia Garau  

│02 525 30 80│ laetitia.garau@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. 

 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
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