
 

 

 

 

 
De job 

Technisch Tekenaar Elektriciteit 

• Je bent bekend met de meest voorkomende Office 
Tools (Word, Excel, eventueel Access). 

Als Technisch Tekenaar Elektriciteit werk je mee 
aan de uitbouw en vernieuwing van ons 
sporennetwerk en kom je in contact met complexe en 
uitdagende installaties. 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het tekenen van 
plannen voor nieuwe projecten (seininrichting, 
kabelligging,...). 

• Daarnaast zorg je voor de nodige aanpassingen 
aan bestaande plannen. 

• Je tekent deze plannen met behulp van AutoCAD 
en Eplan. 

• Wanneer  je  plannen  van  de  externe  
aannemers ontvangt, zorg je voor een correcte 
inventarisering. 

• Je behandelt data met behulp van Excel en MS 
Access. 

• Je schrijft, corrigeert en past de nodige technische 
documenten aan in Word. 

• Tijdens jouw opleiding krijg je de kans om af en 
toe de werven te bezoeken. Zodoende maak je 
kennis met de verschillende installaties. 

• Je komt terecht in een team van een 5-tal 
tekenaars met elk hun specialiteit. Jouw 
specialiteit bevindt zich in het domein 
zwakstroom. 

• Je rapporteert aan het hoofd van het 
tekenbureau. 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een Bachelorsdiploma, bij voorkeur in 
elektriciteit, elektronica, elektromechanica, 
automatisering, of gelijkwaardige door ervaring. 

• Voor deze vacature is er geen ervaring vereist. 
• Je beschikt over een behoorlijke kennis van 

elektriciteit en elektrocomponenten. 

• Je hebt interesse in de techniek van de 
spoorwegen. 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands of Frans en je 
beschikt over een operationele kennis van de 
tweede landstaal. 

• Een basiskennis sterkstroom is aangewezen. 

• Een basiskennis van AutoCAD en Eplan is een 
pluspunt. 

• Je draagt actief bij tot het creëren van een goede 
teamgeest en tot een gezamenlijk resultaat. Je 
respecteert onderlinge afspraken. 

• Je brengt een boodschap of gegevens op een 
duidelijke, correcte en transparante manier, zowel 
schriftelijk als mondeling, in functie van het doel 
en het doelpubliek. 

• Je werkt nauwkeurig, ordelijk en methodisch en je 
controleert het eigen werk op juistheid en 
volledigheid. 

• Je doet het nodige om kennis en vaardigheden in 
het eigen vakgebied uit te bouwen. 

• Je neemt eigen taken en opdrachten spontaan, 
actief en dynamisch op. Je moet niet worden 
aangespoord. 

• 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 een dynamisch overheidsbedrijf dat actief 
bijdraagt aan 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 hoofdopdracht van de Directie I-Asset 
Management bestaat uit het ontwerp, het onderhoud 
en de vernieuwing van de installaties van de 
spoorweginfrastructuur. 

 
De activiteiten van I-AM area Center zijn het uitvoeren 
van het onderhoud, het vernieuwen en het uitbreiden 
van de spoorweginfrastructuur binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en ook een deel van de 
provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast behoren ook de 
hogesnelheidslijnen ("arrondissement HSL") tot het 
werkgebied van de area Center. 

 

De afdeling seininrichting staat in voor studie en 
uitvoeren van investeringswerken seininricgting. 

 
Jouw werkzetel bevindt zich in Brussel-Zuid. 

Welke stappen doorloop je? 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact 
met u 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. 

 

Nog vragen? 

Over het selectieproces : Laetitia Garau│ 02 525 30 
80│ laetitia.garau@infrabel.be 

mailto:laetitia.garau@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. 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
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