
Toezichtsbediende Bovenleiding Area Noordwest

1. Functie en verantwoordelijkheden

Als toezichtsbediende ben je verantwoordelijk voor de toepassing 

van de uitvoeringsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, alsook 

voor het technisch toezicht op de bovenleidingswerken die door een 

externe aannemer worden uitgevoerd.  Je waakt over de veiligheid 

op en rond de werf.  Daarbij geef je als verantwoordelijke uiteraard in 

eerste instantie zelf het goede voorbeeld. 

Je voornaamste verantwoordelijkheden als VBUW (verantwoordelijke 

bediende van de werken) zijn:  

- Het aanvragen van de buitendienststelling van de sporen.
- Het aanvragen van de buitenspanningsstelling van de 

bovenleiding.
- Het overdragen van de buitendienst- en 

buitenspanningstelling aan de aannemer.
- Het coördineren van de werken en aansturen van de 

Operator Bestuurder en Baantreinbegeleider die 
tussenkomen op de werf.

- Technisch toezicht houden op de werken, en overleggen met
de Leidende ambtenaar van de werken.

- Coördinatie en communicatie te velde met eventuele andere 
werknemers van andere specialiteiten die ook werkzaam
zijn.

- Via een dagverslag de hiërarchische lijn inlichten van de 
uitgevoerde werken.

2. Profiel

Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring 
binnen de specialisatie. 

Technische competenties 
- Je hebt basiskennis van MS Office (Outlook, Word, Excel).
- Je bent bereid om opleidingen te volgen om jouw competenties 

binnen het vakgebied aan te scherpen.
- Je bent bereid om te werken in een flexibel werkregime, met zeer 

veelvuldig nacht- en weekendwerk.
- Je bent bereid om verlof te nemen in de periodes dat er geen 

werken gepland zijn (Kerstvakantie, juli).  Verlof in een andere 
periode is mogelijk in overleg.

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Talenkennis 
- Je beheerst perfect het Nederlands.

Gedragscompetenties 
- Je bent alert voor mogelijke veiligheidsrisico’s en handelt steeds 

correct met het oog op de veiligheid van jezelf en anderen.
- Je ondersteunt je ideeën en standpunten met objectieve

argumenten.
- Je controleert op regelmatige basis de voortgang binnen je eigen

taken en opdrachten.
- Je durft initiatief te nemen.
- Je durft zelfstandig beslissingen te nemen die een impact

hebben op de resultaten op lange termijn.

3. Wij bieden je

 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 met de trein reizen in België

4. Welke stappen doorloop je?

Solliciteer online > Telefoongesprek > Wij nemen contact met je op > 
Selectiegesprek > Medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel! 

5. Werkomgeving

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 directie Asset Management ontwerpt, onderhoudt en vernieuwt 
de installaties van de spoorweginfrastructuur.  
De afdeling Catenary is verantwoordelijk voor het beheer, het 
onderhoud, de vernieuwing en de uitbreiding van het 
bovenleidingsnet in area NW (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
een deel van Vlaams-Brabant). 

6. Vragen?



 

   

Toezichtsbediende Bovenleiding Area Noordwest 

 
Over de sollicitatieprocedure: 
Guillaume Dehantschutter, recruiter: 
guillaume.dehantschutter@infrabel.be 
Tel: +32 25 25 98 71 
Over de jobinhoud: 
Francky Degraeve, Manager Substations, Power Distribution & 
Catenary Area NW: 
 francky.degrave@infrabel.be  
Tel: +32 473 92 04 62 
 

 

mailto:guillaume.dehantschutter@infrabel.be
mailto:francky.degrave@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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