
 

 

.NET Developer

Functie en verantwoordelijkheden 

Heb je ervaring in het ontwikkelen van applicaties? Heb 

je een boon voor IT-ontwikkeling? Dan is deze job zeker 

iets voor jou! 

 

Als Developer.NET ben je mee verantwoordelijk voor 

het correctieve en evolutieve onderhoud van IT-

applicaties die de medewerkers van Infrabel gebruiken 

in het kader van de treinverkeersleiding. Je hebt de 

volgende taken: 

 Je lost de incidenten op waarmee gebruikers te 

maken krijgen en beschrijft in het systeem welke 

oplossing hiervoor werd gebruikt. 

 Je implementeert de nieuwe, in de functionele 

analyse beschreven functionaliteiten en leeft 

daarbij de vastgelegde standaarden na. 

 Je test je code en gaat na of die voldoet aan de 

behoefte en of de integratie ervan in de applicatie-

omgeving vlot verloopt. 

 Je stelt technische documentatie op om een 

optimale instandhouding van de oplossingen te 

verzekeren en voert daarbij een technische analyse 

voor de nieuwe functionaliteiten uit. 

 Je werkt nauw samen met de andere leden van het 

ontwikkelingsteam: analisten, testers, 

ontwikkelaars, projectleider. 

 Je geeft regelmatig feedback over de voortgang van 

je werk aan de technische chef, de projectleider en 

de teamlead. 
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Profiel 

 Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in 

informatica.  

 Je bent vertrouwd met ontwikkeling in .net en 

angular. 

 Je weet wat een database is en je hebt kennis van 

Oracle. 

 Je hebt ervaring in het programmeren en oplossen 

van bugs binnen diverse besturingssystemen (Unix, 

Linux & Windows). 

 Je draagt actief bij tot een positieve groepsgeest en 

helpt mee gemeenschappelijke doelstellingen 

realiseren. 

 Je deelt spontaan je kennis met je collega's. 

 Je brengt de oorzaken van een probleem in kaart en 

legt relevante verbanden. 

 Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail. 

 Voortdurend bijleren is een belangrijke 

motivatiebron voor jou! 

 Je praat vlot Nederlands of Frans. Je hebt minstens 

een passieve kennis van de tweede landstaal. 

Daarnaast heb je een goede kennis van het 

technisch Engels. 

 

Wij bieden je 

 Een boeiende en afwisselende job. 

 In een stabiele onderneming die meebouwt aan een 

duurzame mobiliteit, op één lijn met de 

samenleving. 

 Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij 

bent de ondernemer van je eigen loopbaan. 

 Veel flexibiliteit zodat je zelf de balans tussen werk 

en privé kan bepalen. 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende 

aanvullende voordelen. 

 Gratis met de trein reizen in heel België. 



 

 

Werkomgeving 

Infrabel is een dynamisch en autonoom 

overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame 

mobiliteit ten voordele van de economische en sociale 

ontwikkeling van België. Als exploitant van de Belgische 

spoorinfrastructuur wil Infrabel de spooroperatoren 

een competitieve infrastructuur aanbieden die 

aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. 

Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal. 

 

De directie Information & Communication Technology 

is een van de 7 directies van Infrabel. Ze is 

verantwoordelijk voor het ontwerp, de levering, 

uitvoering, het beheer en de instandhouding van de 

Informatica- en Telecom-elementen die noodzakelijk 

zijn voor de optimale werking van het spoorwegnet.  

 

De dienst Real Time Solutions ziet toe op de optimale 

werking en beschikbaarheid van de IT-toepassingen die 

de medewerkers van Infrabel gebruiken in het kader 

van de treinverkeersleiding.  

 

Werkzetel: Brussel. 

 

De selectieprocedure 

Solliciteer online > screening van je cv > We nemen 

contact met je op > Aanwervingsgesprek > Welkom bij 

Infrabel! 

 

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er 

voldoende kandidaturen zijn. 
 

Nog vragen ? 

Marie-Pascale Dumont, ICT Talent Advisor 

02 212 88 43 
mariepascale.dumont@infrabel.be  
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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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