
 

  

 

Supervisor coördinatie - veiligheid

De job 
 

We zijn op zoek naar een Supervisor coördinatie - 
veiligheid voor onze verschillende werven. Je hebt de 
volgende taken:   
 
• In nauwe samenwerking met hoge functionarissen 

met verschillende technische specialiteiten, zal de 
Supervisor coördinatie - veiligheid zorgen voor de 
opvolging van de veiligheidscoördinatie op de 
verschillende werven. 

• Hij/zij treedt op als hoge functionaris voor de 
veiligheids- coördinatie dienstencontracten en 
zorgt ervoor dat de geplande taken in de 
bestekken worden uitgevoerd door, in het 
bijzonder, deel te nemen aan de implementatie 
van veiligheid-coördinatie instrumenten door 
aangewezen dienstverleners. 

• Door zijn/haar centrale positie in de Area zal hij/zij 
ervoor zorgen dat de verschillende veiligheid-
coördinatie aspecten op elkaar worden 
afgestemd. 

• Met het oog op continue verbetering zal hij/zij 
naar alle belanghebbenden luisteren om bij elke 
nieuwe opdracht verbeteringen te integreren. 
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Jouw profiel  
 

• Je hebt een Masterdiploma van industrieel of 
burgerlijk ingenieur en hebt minimum 2 jaar 
ervaring. Of je hebt een bachelorsdiploma, bij 
voorkeur in een technische richting en hebt 
minimum 5 jaar ervaring.  

• Je bent vertrouwd met de wetgeving inzake 
veiligheidscoördinatie (Koninklijk Besluit van 25 

januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen) en overheidsopdrachten. 

• Je bent bekend met het principe van risicoanalyse; 
• Je hebt een kennis en een begrip van de 

instrumenten van een CSS (PSS, IUD, 
coördinatietijdschrift en coördinatiestructuur);  

• Een eerste ervaring als CSS is een pluspunt; 
• Je hebt de volgende SELOR-test behaald: artikel 

9§1, "voldoende kennis" of artikel 12 of artikel 
9§2 - 2, alinea 2, "voldoende kennis" of u bent 
bereid deze binnen 12 maanden na jouw start in 
de functie te behalen. 

• Je bent veiligheidsgericht! Je hebt uitstekende 
organisatorische, structurele, evenals 
communicatieve vaardigheden. Je neemt initiatief 
en bent in staat om de lead in vergaderingen te 
nemen. 

• Je hebt een goede kennis van Word, Excel 
(graphics) en PowerPoint. 

• Beleefdheid: 
o Striktheid 
o Methodiek 
o Analytische en synthetische geest 

 
Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit 
weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw 
talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet 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  
 

De werkomgeving  
 

Infrabel is de beheerder van de Belgische 
spoorinfrastructuur. Als infrastructuurbeheerder van 
het Belgische spoorwegnet is het haar opdracht om 
spoorwegondernemingen te voorzien van een 
competitieve infrastructuur die aangepast is aan de 
behoeften van vandaag en morgen. Veiligheid en 
stiptheid zijn daarbij van fundamenteel belang.  
  
De Directie Asset Management werkt op een centraal 
en regionaal niveau (de zogenaamde Area’s) en is 
verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
vernieuwing van  
de volledige spoorweginfrastructuur. Dat zijn 3.600 
km spoorlijnen, 5.905 km elektrische bovenleiding en 
ook 11.769 kunstwerken (bruggen en tunnels).  
  
In verban met zijn nieuwe organisatie, de dienst Area 
Center is verantwoordelijk, in een multidisciplinaire 
aanpak, voor alle activiteiten van ondersteuning die in 
verband met veiligheid binnen een pool zijn.  
  
 
 
 
 
 

Welke stappen doorloop je?  
 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact 
met u op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!  
  
Heb je een beperking en kunnen redelijke 
aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring 
garanderen? Laat het ons dan weten. 
 
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 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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