
 

  

 

Project Engineer Signalling
De job 
 

Als Project Leider - Ingenieur ben je verantwoordelijk voor 
de planning, budgettering, organisatie, opvolging en 
oplevering van jouw projecten in het domein “Signalling” 
gedurende hun volledige levensduur. Concreet behoren 
volgende taken tot verantwoordelijkheid, steeds in functie 
van de projecten waar je de leiding over neemt: 
 
• Je legt de scope, de planning en het budget van jouw 

projecten vast met behulp van de geschikte tools in 
samenwerking en overleg met de verschillende 
stakeholders (gebruikers, de ontwikkelaars, de 
analisten en management). Je rapporteert op 
regelmatige tijdstippen naar jouw management over 
de stand van zaken van de verschillende projecten.  

• Je beheert jouw projecten op een autonome en 
dynamische manier en communiceert hierover naar 
alle betrokken partijen.  

• Je coördineert en stuurt de activiteiten van het 
projectteam aan, dat samengesteld is uit veel 
verschillende actoren (interne medewerkers, externe 
leveranciers, onderaannemers...).  

• Je bent hierbij verantwoordelijk voor de verdeling van 
de taken en de naleving van de prioriteiten, de timing 
en het budget. Via regelmatige overlegvergaderingen 
zorg je ervoor dat risico’s geïdentificeerd worden en 
obstakels in het realiseren van de projecten opgelost 
worden.  

• Je beheert op een proactieve manier de risico’s voor 
jouw projecten inzake veiligheid, kwaliteit, timing en/of 
budget. Je onderneemt actie en formuleert strategieën 
wanneer deze risico’s jouw projecten kunnen 
beïnvloeden.  

• Je werkt actief mee in de uitwisseling van ervaring en 
de continue bijsturing en verbetering van de 
processen, en je overlegt hierover met jouw 
management en het Project Management Office 
(PMO).  

• Je kan verschillende communicatiestijlen hanteren 
adequaat aan de situatie en escaleert wanneer de 
situatie het vereist. 

• De projecten in onderwerp situeren zich vooral in de 
automatisatie van Engineering taken (design, 
productie, testing, validatie). De ondersteunde 
processen situeren zich binnen Signalisatie en zijn 
onderworpen aan de standaarden EN 50126 en EN 
50128. Kennis van deze standaarden of gelijkaardige 
Functional Safety standaarden (bvb: IEC61508, ISO 
26262, DO-178, …)  uit andere industrieën en de 
integratie van deze vereisten binnen engineering 
projecten is een pluspunt. 
 

Je werkplaats is Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid) 
maar je verplaatst je in functie van jouw projecten op het 
terrein.  

 
 

Jouw profiel  
 

• Je hebt een Masterdiploma als Ingenieur met een 
specialisatie in elektromechanica, elektriciteit, 
elektronica, informatica of automatisering of als 
Handelsingenieur met de optie operations 
management.  

• Een eerste ervaring binnen projectmanagement is een 
must.  

• Je bent bereid om je te verdiepen in de 
spoorwegtechnologie en meer bepaald in het domein 
van de seininrichting (signalling).  

• Je hebt een vloeiende kennis van het Nederlands en 
een goede kennis van het Frans. De kennis van het 
Engels is een pluspunt.  

• Je beheerst MS Office. Kennis van MS Project en/of 
SAP is een troef.  

• Je hebt goede contacten met veel (interne en externe) 
stakeholders voor jouw projecten. Hierbij luister je 
actief naar de anderen zodat je hen kan overtuigen 
jouw ideeën door te voeren en na te leven.  

• Je hebt zin voor initiatief, je stelt concrete oplossingen 
voor en je voert je werk zelfstandig uit.  

• Je werkt gestructureerd, je bent pragmatisch en 
resultaatsgericht.  
 



 

  

 

Ons aanbod  
• Een boeiende en afwisselende job.  
• Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een 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 België.  
 

De 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 kunstwerken 
(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 bij te dragen aan een duurzame 
samenleving.  
Je werkt binnen de Directie « Build » (I-B). Deze directie is 
verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe spoorlijnen, de 
modernisering van bestaande spoorlijnen en de uitrol van 
het nieuwe seinrichtingssysteem ETCS. Build staat ook in 
voor moderniseringen en zorgt dat de infrastructuur 
aangepast is aan de behoeften van onze klanten. 
 
  

Welke stappen doorloop je?  
 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact 
met je op > Selectiegesprek > Medische onderzoek > 
Welkom bij Infrabel!  
  
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er 
voldoende kandidaturen zijn. 
 
 
 

 
Nog vragen?  
  

Over het selectieproces : Laetitia Garau│ 02 525 30 
80│ laetitia.garau@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 deze selectie, in volgende 
gevallen, uw statuut behouden;  
 
A. Rang 3 en hoger:  
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma.  
 
B. Rang 9 tot rang 4+:  
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma;  
• Toegang tot een selectie, 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. 

 Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, zal je in het bezit moeten zijn van een 
gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) vóór 
je tewerkstelling. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
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