
 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
 
Behaal je binnenkort je diploma? Ben je net of recent afgestudeerd 
in de elektriciteit of elektronica? Zin om je carrière te starten of te 
heroriënteren naar de uitdagende en toekomstgerichte sector van 
telecom? Infrabel biedt je enkele jobopportuniteiten en een 
opleidingstraject in dit boeiende domein. 
 
Gezien de evolutie van de spooractiviteiten spelen IT en Telecom-
oplossingen een meer en meer doorslaggevende rol in de efficiëntie 
van onze core business. 
 
Als technicus elektromecanicien met specialiteit telecom ben je 
direct betrokken bij het dagelijkse beheer van de componenten van 
de telecomnetwerken (technische lokalen, systemen voor de 
stroomvoorziening, transmissieapparatuur, IP-uitrustingen, GSM-
R,...) : inspecties op het terrein, proactieve & reactieve onderhouds- 
en vernieuwingswerken, alsook de noodzakelijke logistieke en 
gespecialiseerde ondersteuning. 
 

 Je monteert, onderhoudt, herstelt en controleert de 
telecominstallaties: transmissie via glasvezelkabels, 
communicatienetwerken, IP-telefonie, elektronische en fysieke 
veiligheidssystemen etc.  

 Je analyseert, behandelt en verhelpt problemen met 
technische installaties met behulp van meettoestellen en 
specifieke IT-tools. 

 Je werkt nauw samen met de collega’s van de directie Asset 
Management (spoorinfrastructuur), zowel om op projecten 
samen te werken als om de juiste telecomoplossingen te 
leveren die ze nodig hebben voor hun activiteiten. 

 Je volgt het werk van de externe leveranciers op en controleert 
de kwaliteit van het geleverde werk. 

 Je werkt meestal in een klein team van 2 à 3 technici. 

 Je begeleidt mogelijks een klein team en organiseert de 
activiteiten daarvan. 

 Je maakt mogelijks ook deel uit van de snelle interventiedienst. 
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2. Profiel 
 
Je bent Belg of bezit de nationaliteit van een lidstaat van de EU. 
Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid het te behalen. 
 
Je hebt  een diploma van technisch secundair onderwijs of 
beroepsonderwijs (of gelijkwaardig) in het studiegebied “mechanica-
elektriciteit". 
Bovendien: 

 Je bent een teamplayer, maar kan ook goed zelfstandig 
werken. 

 Continu leren is voor jou een echte motor van motivatie. 

 Je bent nieuwsgierig, je gaat actief op zoek naar informatie, 
stelt vragen, en je wendt je eventueel tot ervaren collega’s. 

 Je neemt tijdig beslissingen en je draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid. 

 Veiligheid is je topprioriteit. Je blijft op de hoogte van de 
veiligheidsvereisten en past ze elke dag toe. 

 Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands. 

3. Wij bieden je 
 

 Een volledige opleiding binnen het Telecom-domein. 

 Een boeiende en afwisselende job, doorslaggevend voor de 
continuïteit van de operationele activiteiten van Infrabel. 

 Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit 
voor de samenleving. 

 Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je 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 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 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 
op die manier bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
Je werkt doorgaans volgens een vast uurrooster maar ook 

regelmatig ‘s avonds en tijdens het weekend.  

Je zal werken vanuit één van volgende werkzetels: 

Brussel, Brugge. 

6. Vragen? 
Over de selectieprocedure:  
Argetta Emanuela 
T:  02 525 35 11    
emanuela.argetta@hr-rail.be  



 

 

Belangrijk: 

 

 

 Deze proef wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van de berichten  251 H-HR van 

17  december 2015 en alsmede de bijzondere voorwaarden van het ARPS Bundel 501 -  titel I - 

deel I – Hoofdstuk VII - Verbod om deel te nemen aan proeven, alsook de bepalingen in 

bijgevoegde functieomschrijving. 

 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.despoorwerkenwervenaan.be. 

Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de 

persoonlijke account. 

 Een CV is noodzakelijk bij inschrijving.  

 De kandidaten mogen de werkzetel waar zij zijn aangeworven of waarvoor zij zijn aangeduid 

gedurende 5 jaar op vrijwillige basis niet verlaten behalve in geval van een graadbevordering die 

ook een verandering van rang inhoudt. De periode van 5 jaar kan worden verminderd met het 

akkoord van de directie waar de kandidaat wordt benuttigd. 

  Een verbod om deel te nemen aan proeven wordt opgelegd aan kandidaten die het voorwerp 

uitmaken van een verplichting om gedurende een bepaalde termijn te blijven in een 

gepreciseerde geografische zone 

(district, werkzetel, regio, …), een specialiteit of een kader vastgesteld volgens de bijzondere 

bepalingen hernomen in de bundel 501. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 1 jaar vóór het 

einde van deze termijn of wanneer de proef toegang geeft tot een hogere graad. 

 De kandidaten die twee keer niet slagen op het eerste deel of die minder dan 8/20 op het 

jurygesprek behaalden, kunnen gedurende één jaar niet meer deelnemen aan een proef in 

dezelfde graad. 

 

http://www.despoorwerkenwervenaan.be/

