
 

  

 

Vakbediende (Betonwerkplaats Roeselare) 

Functie en verantwoordelijkheden 

Elke dag rijden er meer dan 4.000 treinen op ons 

spoornet. Enkel dankzij goed onderhouden sporen 

kunnen die treinen veilig en vlot op hun bestemming 

geraken. Wil jij een belangrijke schakel worden in de 

uitvoering van herstellings- en vernieuwingswerken? 

 

Als vakbediende in onze Betonwerkplaats sta je in 

voor:  

 Het fabriceren van betonproducten, zowel 

manueel als machinaal 

 Het aan- en afvoeren van grondstoffen en 

afgewerkte producten 

 Het onderhoud van de machines en de 

installaties in de betonwerkplaats 

 

Je bent bereid te werken in een flexibel uurregime, 

waarbij je zowel in de week als in het weekend kan 

ingeschakeld worden. Werken in ploegensysteem is 

mogelijk. 
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Profiel 

 Je hebt interesse in de boeiende wereld van de 

spoorwegtechniek. 

 Je werkt graag buiten. 

 Je bent bereid om nacht- of weekendwerk te 

presteren, wanneer nodig.  

 Je hebt een rijbewijs (B) of bent bereid dit te halen. 

 Je bent een doorzetter en doet graag een extra 

inspanning wanneer dat nodig is. 

 Je laat de zaken vooruitgaan en onderneemt zelf 

actie om dringende problemen op te lossen. 

 Je werkt nauwkeurig en ordelijk en controleert dat 

je werk juist en volledig is. 

 Jouw collega’s kunnen steeds op jou rekenen. Je 

helpt andere teamleden waar nodig en respecteert 

de onderlinge afspraken. 

 Je kent en respecteert de te volgen procedures en 

veiligheidsvoorschriften. Je past ze toe in alle 

situaties en durft ook anderen op onveilig gedrag 

wijzen. 

 Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit 

weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw 

talenten en enthousiasme, daar draait het om, 

niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 

 

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 de Benelux  

 

Werkomgeving  

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de 
spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 
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 bij onze directie “Asset Management”. De 
6.600 collega’s van Asset Management staan dag in dag 
uit in voor de controle, het onderhoud en de 
vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de 
seinen, de bovenleiding, … Zij ontwerpen, maken, 
onderhouden en herstellen ook belangrijke 
spooronderdelen en toebehoren, zoals wissels. 
 
Deze vacature loopt in de Betonwerkplaats van 
Roeselare. Deze site produceert gestandaardiseerde 
betonelementen, zoals perronboorden, kabelsleuven 
en overwegblokken.  
 

Welke stappen doorloop je? 

 
Solliciteer online > cv-screening > Wij nemen contact 
met je op > Selectiegesprek > Medisch onderzoek > 
Welkom bij Infrabel! 
 
Afhankelijk van de functie en het verloop van het 
selectiegesprek vragen we je mogelijk om nog een 
bijkomende test afleggen. 
 
Heb je een beperking en kunnen redelijke 
aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring 
garanderen? Laat het ons dan weten. 
 

Vragen over deze vacature? 

 

Lara Jacobs:  

T. 02/525 39 15 

M. lara.jacobs@hr-rail.be 

lara.jacobs@hr-rail.be


 
Belangrijke opmerkingen 
 
 Deze proef wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van ARPS - bundel 501. 

 
 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/

