
ICT TRAINEESHIP NETWORKS, TELECOMS & 

CYBERSECURITY

De job 

Verlaat je binnenkort de schoolbanken of ben je pas 
afgestudeerd? Infrabel biedt jongeren een ICT 
Traineeship van een aantal maanden aan om je 
kennis te laten maken met de bedrijfswereld. Tevens 
is het traineeship de uitgelezen kans om onze 
activiteiten en de verschillende ICT-specialiteiten 
binnen Infrabel te leren kennen. Bovendien willen we 
je begeleiden in je persoonlijke en je professionele 
ontwikkeling 

Tijdens deze traineeship krijg je de kans je 
competenties en kennis te ontwikkelen en word je 
een essentiële schakel voor Infrabel. Je maakt kennis 
met de verschillende specialiteiten van ICT en volgt 
« on-the-job»-opleidingen. Je wordt zo snel mogelijk 
betrokken in concrete projecten die essentieel zijn 
voor de operationele activiteiten van Infrabel. 

Bij je sollicitatie kan je kiezen uit vier verschillende 
specialisatiedomeinen in IT, nl. Networks, Telecoms & 
Cybersecurity, Development & Packages, 
Infrastructure & Operations en Data & Data Analytics. 

Het domein Telecom Networks & Cybersecurity, 
omvat de specialiteiten die instaan voor de werking 
van de netwerken & cybersecurity, het GSM-R-
netwerk, de operationele telefonie, de 
verkeersinformatie-systemen, de systemen voor de 
beveiliging van goederen en personen. Voor de uitrol 
en het 24u/24-onderhoud werk je samen met de 
afdeling Infrastructure & Operations. 

Binnen dit domein zoeken we de volgende profielen: 

 Specialist Digital Media Networks

 Video analytics Engineer

 Internet of Things (IoT) Engineer
 Network Engineer

 Network & Performance network Engineer 

Jouw profiel 

 Master- of bachelordiploma of gelijkwaardig.

 Je zit in je laatste jaar van je studies of je hebt
maximum 2 jaar ervaring.

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.

 Je bent een goede teamplayer.

 Je communiceert duidelijk en gestructureerd, en
je past je boodschap aan je gesprekspartner aan.

 Je denkt « out of the box » en je hebt
vernieuwende ideeën.

 Je blijft gemotiveerd door voortdurend bij te
leren.

 Je spreekt vlot Nederlands of Frans. Je beheerst
de andere landstaal of je bent bereid je kennis van
de andere taal op korte tijd bij te schaven (indien
nodig kan je hiervoor een taalopleiding volgen).
Daarnaast heb je een goede kennis van het
technisch Engels.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit 
weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw 
talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet 
om je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 



 

  

 

Ons aanbod  
 

 De kans om na je academische opleiding een 
praktische en doorgedreven opleiding in diverse 
IT-domeinen te volgen 

 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. 
 

De directie I-ICT levert diensten en ondersteuning aan 

andere directies van Infrabel voor alles wat verband 

houdt met informatica en telecommunicatie 

(ontwerp, levering, ondersteuning, beheer en 

instandhouding). Infrabel heeft een van de meest 

uitgebreide informaticanetwerken van België om de 

applicaties die nodig zijn voor het beheer van het 

treinverkeer en de spoorinfrastructuur. 

 

 
 
 

Welke stappen doorloop je?  
 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > 
Videoscreening > Selectiegesprek > 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? 
 
Marie-Pascale Dumont, ICT Recruiter 
mariepascale.dumont@infrabel.be 
02/212 88 43 
 
Karolien Hendrickx, ICT Recruiter 
karolien.hendrickx@infrabel.be 
02/432 51 71   
 



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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