
 

 

  

 

 

Inspecteur voor Veiligheid Rollend Materieel (Gent) 

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 dienst Traffic Management & Services - Investigations & 
Monitoring is op zoek naar een Inspecteur voor Veiligheid Rollend 
Materieel voor de uitvoering van veiligheidscontroles op rollend 
materieel, onder meer goederenmaterieel, locomotieven, 
reizigersmaterieel, technische werktuigen voor de uitvoering van 
spoorwerken, etc. Je ziet erop toe dat zowel het materieel als het 
betrokken personeel wordt aangewend op het spoornet van Infrabel 
in overeenstemming met de wetgeving en de geldende 
reglementering. 
 
Je administratieve werkzetel bevindt zich in Gent, maar je bent 
bereid om je regelmatig te verplaatsen naar verschillende locaties in 
het hele land. In het kader van je job kan je gevraagd worden om 
uitzonderlijk voor een kort verblijf (1 tot 2 nachten) naar het 
buitenland te reizen, bijv. naar Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Zwitserland, etc. 
 
 

2. Functie en verantwoordelijkheden 
 

 Je ziet toe op de exploitatieveiligheid op het terrein door 
veiligheidscontroles uit te voeren op het rollend 
“goederenmaterieel” van de verschillende 
spoorwegondernemingen. Die controles hebben betrekking op 
de samenstelling van de trein, de technische aspecten van de 
wagens en het tractiematerieel, het vervoer van gevaarlijke 
goederen en andere verwante aspecten. 

 Je detecteert eventuele onregelmatigheden (niet-
conformiteiten) en stelt oplossingen voor. 

 Je werkt mee aan het onderzoek dat naar aanleiding van 
incidenten en ongevallen op het spoornet van Infrabel wordt 
uitgevoerd, door technische ondersteuning te verlenen en 
technische expertises (van schade) uit te voeren. 

 Je voert technische controles op werktuigen uit, zoals spoor-
wegkranen, hoogwerkers en zwaar gereedschap. 

 Je respecteert de doelstellingen en voorgeschreven termijnen 
voor de uit te voeren controles, te verlenen ondersteuning, 
technische keuringen, ... 

 Je registreert je vaststellingen, en rapporteert en 
communiceert hierover aan alle betrokkenen. 

 Je houdt je kennis over de reglementering, procedures en 
bestaande technische normen bij. 

 Je legt de basis van een lerende organisatie en het REX-proces. 
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3. Profiel 
 

 Je hebt een bachelordiploma en beschikt over goede technische 
competenties inzake mechanica, elektriciteit en pneumatica. 

 Je bent integer en gemotiveerd om voor de Spoorwegen te 
werken. 

 Je leeft steeds de vereiste veiligheidsrichtlijnen na. 

 Je bent in staat autonoom bijkomende taken in te plannen 
waarvoor je de gepaste vereiste acties neemt en waarbij je blijkt 
geeft van de nodige flexibiliteit.  

 Je bent stressbestendig en zo nodig assertief. 

 Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands maar ook een 
goede operationele kennis van de tweede landstaal. 

 Kennis van het Engels of het Duits is een pluspunt. 
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.’ 

 
 

4. Wij bieden je 
 

 Een stabiele en uitdagende job in een onderneming die een 
relevante maatschappelijke rol heeft. 

 Een goede balans tussen werk- en privéleven. 

 Een brede waaier aan opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden, alsook doorgroeimogelijkheden. 

 Een competitief loonpakket aangevuld met heel wat bijkomende 

voordelen. 

En vooral de mogelijkheid om je knowhow ten dienste te stellen van 
een duurzame mobiliteit in een onderneming die voortdurend in 
verandering is! 
 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
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5. Het selectieproces 
 

Na bevestiging van je inschrijving en indien je cv in aanmerking komt, 
nodigen we je uit voor een gesprek. Dit gesprek dient om je 
motivatie, ervaring en competenties te beoordelen. Bedoeling is dat 
je zo snel mogelijk aan de slag gaat bij je nieuwe team! 
 
 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
 
Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte 
sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 

 
6. Nog vragen? 
 
Over de selectieprocedure en de inhoud van de job: 
David Stuvers, Recruiter 
02 432 52 09│ 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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