
Medewerker Risk Management

1. Context van de functie

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot 
een duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische 
ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische 
spoornet heeft het als opdracht een competitieve en aan de huidige 
en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking 
te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid 
staan hierbij centraal.  

De cel Risk Management identificeert, beoordeelt en prioriteert de 
risico’s betreffende de activiteiten van Infrabel, en stelt een 
methodologie voor om de geïdentificeerde risico’s zoveel mogelijk te 
beheersen en te beperken. 

2. Functie en verantwoordelijkheden

Als medewerker van de cel Risk Management voer je de volgende 
taken uit:  

Concreet zijn dit jouw taken: 

 Je helpt de risico’s betreffende de activiteiten van Infrabel
die voortvloeien uit de opties die in het strategisch plan
zijn bepaald, mee identificeren, beoordelen en prioriteren.

 Je hanteert een methodologie om deze risico’s op een 
methodische manier te behandelen teneinde ze zoveel
mogelijk te beheersen/beperken.  Je ondersteunt een Risk
Management-cultuur.

 Je behandelt bepaalde corporate risico’s en bent actief
betrokken in de coaching van het management teneinde 
de operationele risico’s te beheren.

 Je voert indicatoren in om de doeltreffendheid van de 
genomen maatregelen te beoordelen.
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3. Profiel

 Je hebt, bij voorkeur, een masterdiploma ingenieur,
handelsingenieur of een masterdiploma in een andere 
richting die relevant is voor deze functie.

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
en je beheerst de methodologieën inzake Enterprise Risk
Management.

 Je bent in staat audits inzake Risk Management uit te 
voeren en je begeleidt de managers bij het zoeken naar
oplossingen om deze risico’s weg te nemen.

 Je hebt een sterk synthetisch vermogen en goede 
communicatievaardigheden.

 Je bent in staat goed te luisteren en je past je aan aan de 
uitdagingen die zich voordoen, je bent diplomatisch 
ingesteld.

 Je bent tweetalig Nederlands/Frans.
 Je bent geboeid door de sector van de duurzame 

mobiliteit. 

4. Wij bieden je

 Een boeiende en afwisselende job bij een stabiel bedrijf

 Een goede balans tussen werk en privé

 Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer
van je eigen carrière

 

 En vooral: de mogelijkheid om jouw vaardigheden ten dienste te 
stellen van duurzame mobiliteit in een voortdurend evoluerend 
bedrijf! 

5. Welke stappen doorloop je?

Solliciteer online > CV screening > wij nemen contact met je op > 
selectiegesprek > welkom bij Infrabel! 

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 

6. Vragen?

Over het selectieproces & de inhoud van de job: 
David Stuvers (recruiter)  
T. 02 432 52 09 
M. david.stuvers@infrabel.be

mailto:david.stuvers@infrabel.be


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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