
 

  

Expert cel Strategy 

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 rol van de cel “Strategy” van Infrabel bestaat erin een strategie op 
korte, middellange en lange termijn voor de onderneming uit te 
stippelen, waarin de verplichtingen die voortvloeien uit het 
beheerscontract (dat de overheid en Infrabel bindt) en de huidige en 
toekomstige verwachtingen van de klanten zijn geïntegreerd.  Deze 
dienst is ook verantwoordelijk voor de verspreiding en implementatie 
van deze strategie binnen de onderneming. 
 

2. Functie en verantwoordelijkheden 
 
Als medewerker van de cel Strategy voer je de volgende taken uit:  
 

 Je helpt mee de vorige beheerscontracten en het 
openbare mobiliteitsbeleid evalueren en de 
onderhandelingen over het beheerscontract/de 
strategische opdrachten van de onderneming 
voorbereiden. 

 Je helpt mee de strategie bepalen en deze nauwgezet 
uitvoeren binnen de hele onderneming. 

 Je vertaalt de strategie in duidelijke en operationele 
roadmaps voor de verschillende directies. 

 Je bepaalt en volgt de prestatie-indicatoren (KPI) die 
verbonden zijn aan dit strategisch plan, op en je doet 
aanbevelingen met het oog op continue verbetering.  

 Je communiceert mee over de strategie aan de 
belangrijkste stakeholders. 

 

3. Profiel 
 

 Je hebt, bij voorkeur, een masterdiploma ingenieur / 
handelsingenieur (of een masterdiploma in een 
wetenschappelijke en/of economische richting) of je hebt 
een gelijkwaardige ervaring. 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige 
functie.  

 Je ben resultaatgericht en je gaat graag uitdagingen aan. 

 Je bent diplomatisch ingesteld en je bent in staat te werken 
in een complexe omgeving. 

 Je hebt een conceptuele en analytische geest, je past je 
boodschap aan aan het grote publiek en je bent 
pragmatisch ingesteld. 

 Je communiceert graag en je hebt overtuigingskracht. 

 Je bent tweetalig NL/FR en je hebt een goede kennis van 
het Engels. 

 Je bent geboeid door de mobiliteitsuitdagingen en in het 
bijzonder de spoorwegsector. 

 Kennis van de overheidssector en/of het vervoer is een 
bijkomende troef. 

 
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 boeiende en afwisselende job.  

 Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit 
voor de samenleving. 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende 
voordelen.  

 Een job bij een groot bedrijf, en toch in je eigen regio. 

 Je werkt bijna altijd binnen, in een aangename werkomgeving. 

 Gratis reizen met de trein in België en aanvullende 
mobiliteitsvoordelen. 

 

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. 
 
Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte 
sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 
 

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 
 
 Deze proef wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen van de bijgevoegde 

functieomschrijving. 

 
 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/

