
 

   

Technicus Elektromechanica  

“Speciale Werktuigen Baan” 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
 
Voor onze Production Plant in Schaarbeek zijn wij momenteel op 
zoek naar een Technicus Elektromechanica “Speciale Werktuigen 
Baan”. Jij bent verantwoordelijk voor onze speciale werktuigen zodat 
geplande onderhouds- en vernieuwingswerken zonder vertraging 
kunnen uitgevoerd worden en de stiptheid van de treinen niet in het 
gedrang komt.  
 

 Je bent hierbij verantwoordelijk voor de controle, het 
onderhoud en de herstelling van de werktuigen. 

 In geval van technisch pannes analyseer je de oorzaak en 
los je deze zo spoedig mogelijk op.  

 1 à 2 keer per jaar verzorg je het grootonderhoud van deze 
werktuigen. 

 Je bent de enige technicus binnen een team van 15 à 20 
operatoren. 

 
Om deze functie uit te voeren, ben je steeds ter plekke op de 
verschillende werven aanwezig. Deze werven kunnen gelegen zijn in 
heel België. Om vlot en efficiënt te kunnen werken, wordt er een 
logeertrein vlakbij de werf voorzien waar je met het voltallige team 
verblijft tijdens de periode van de werken. Dit gaat over gemiddeld 4 
reeksen van 5 prestatiedagen per maand.  
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2. Profiel 
 
Je hebt een diploma secundair onderwijs (TSO/BSO) behaald in het 
studiegebied “mechanica-elektriciteit” Of je hebt minstens 2 jaar 
ervaring in de gebieden mechanica/elektriciteit. 
 

 Je spreekt vlot Nederlands of Frans met minstens een 
basiskennis van de tweede landstaal. 

 Je kent de nodige veiligheidsmaatregelen en kan deze in 
alle situaties toepassen. Hierbij wijs je ook anderen op 
mogelijks gevaarlijk gedrag. 

 Je zet door wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke 
situaties en levert spontaan extra inspanningen om je 
doelstellingen te behalen.  

 Je gaat actief op zoek naar informatie om zo continu te 
kunnen bijleren.  

 Je helpt je collega’s waar nodig en toont respect voor 
onderling gemaakte afspraken.  

 Je werkt nauwkeurig en naar vooropgestelde deadlines 
toe.  

 Je beschikt over een rijbewijs (B) of bent bereid dit te 
behalen. 

 

 
 

3. Wij bieden je 

• Een boeiende en afwisselende job. 

• Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan 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 de Benelux. 

4. Welke stappen doorloop je? 
 

Solliciteer online > cv-screening > Wij nemen contact met je op > 
Selectiegesprek > Medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel! 

 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
 

5. Werkomgeving 
Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur 
in België. Met zo’n 11.000 medewerkers werken we aan een 
betrouwbaar en modern spoorwegnet. Zo ontwikkelen we de 
mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en dragen we bij aan een 
duurzame samenleving. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal. 

Onze directie Asset Management is verantwoordelijk voor het 
onderhoud, het vernieuwen en het uitbreiden van de 
spoorweginfrastructuur. 

De Production Plant Schaarbeek kan rekenen op de expertise en 
inzet van een 300 tal medewerkers op de site van Schaarbeek 
(Haren). Deze werkplaats staat in voor een brede waaier van 
multidisciplinaire activiteiten: productie en leveren van langgelaste 
spoorstaven, onderhoud van de speciale voertuigen van de 
infrastructuur, fabricatie en herziening van elektronische en 
signalisatie componenten, alsook het supply center van Infrabel. 
 
Het Spoor Vernieuwingcentrum is een afdeling van de Production 
Plant voor de werven die gelegen kunnen zijn in heel België. 
 
 
 
 
 



 

   

Technicus Elektromechanica  

“Speciale Werktuigen Baan” 

6. Vragen? 
 

Over de functie : 

François Pierlot, francois.pierlot@infrabel.be 

02/224 72 00 

 

Over de procedure : 

Emanuela Argetta, emanuela.argetta@hr-rail.be 

02/525 35 11 
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Belangrijke opmerkingen 
 

 
 Indien je geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we je uit jouw 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. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/

