
 

 
 

 

 

 

 

 

 
De job 

Quality Controller Civil Engineering 

 Je maakt van elk bezoek een bezoekverslag en geeft op het 
einde de goed-/ afkeuring voor het leveren van de 

De eenheid "Burgerlijke bouwkunde" van Infrabel staat in voor het 
beheer van de kunstwerken, met inbegrip van de inspectie van 
bruggen en tunnels en de studie en opvolging van de onderhouds- 
en vernieuwingswerken aan spoor- en verkeersbruggen. 

 
Dit team beschikt over een technische keuringsdienst die de 
kwaliteit van de leveranciers tijdens onderhouds- en 
vernieuwingswerkzaamheden bewaakt. 

 

Wij zijn momenteel op zoek naar een "Ingenieur Keuringen 
Gebouwen en Burgerlijke Bouwkunde" 

 
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 

 Je zorgt voor de opvolging van de productie en de technische 
controle van geprefabriceerde beton- en staalconstructies en 
elementen die een specifieke esthetische afwerking vereisen 
bij onze leveranciers en/of onderaannemers. Dit kan af en toe 
ook in het buitenland zijn. 

 Je bent verantwoordelijk voor de voorafgaandelijke 
technische keuring: 

o Je zorgt ervoor dat de afgewerkte producten 
voldoen aan de kwaliteitscriteria en eisen van het 
bestek en de uitvoeringsplannen. 

o Indien nodig laat je deze producten controleren in 
een onafhankelijk laboratorium op basis van de 
referentienormen. 

 Je staat voortdurend in contact met collega-ingenieurs, 
werfleiders, leveranciers en het ontwerpbureau. 

 Je bent vaak onderweg en maakt gemiddeld 4 bezoeken per 
dag, afhankelijk van de omvang van de projecten. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van deze 
bezoeken. 

geproduceerde elementen naar de werf. 

 Je bent verantwoordelijk voor een (deel-)project en maakt 
daarvoor een duidelijk, volledig en gestructureerd dossier (// 
as-built dossier) van hoe de productie is verlopen. 

 Een of twee keer per week werk je vanuit Brussel voor je 
administratieve taken. 

 Op lange termijn neem je ook deel aan de certificering van 
BENOR-producten. 

 
Je werkt in Brussel-Zuid, maar je bent vooral actief in 
Vlaanderen. 
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Jouw profiel 

 Je hebt een bachelor- of Masterdiploma in een technische 
richting, bij voorkeur bouwkunde. 

 Je hebt idealiter reeds een eerste ervaring op het gebied van 
kwaliteit of je wilt je hierin specialiseren. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 Je moedertaal is Nederlands. Een goede kennis van het 
Engels en een basiskennis van het Frans is wenselijk. 

 Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel). 

 Je bent assertief indien nodig. Je bent niet bang om in 
discussie te gaan en je durft vast te houden aan jouw 
standpunt. 

 Je bent goed in het detecteren en analyseren van 
problemen. 

 Je vindt effectieve oplossingen om aan bestaande behoeften 
in de praktijk te voldoen. 

InfrabJeelwweirlktdenamuwaaktesuchriagpepnelhijekbetdoiovegrvsiotoeirtdweetaeirls. piegeld  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 aanvullende 
voordelen. 

 Gratis reizen met de trein in België. 

 
De 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. 

 
Infrabel heeft verschillende werkzetels overal in België. Wij 
proberen rekening te houden met je woonplaats en de beschikbare 
functies. 

Welke stappen doorloop je? 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact met je op > 

Selectiegesprek(ken) > 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. 

 

Vragen? 
 
  An Decock |3224322201| ann.decock@infrabel.be

mailto:ann.decock@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 vanranginneming. 

 
 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. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/

