
 

   

Financial Controller Exploitation 

1. Functie en verantwoordelijkheden 
Als Financial Controller Exploitation ga je aan de slag bij een 

multidisciplinair team in een complexe en boeiende omgeving. Dit 

zijn je voornaamste taken: 

 Je bent actief betrokken bij het beheer en de optimalisering van  
het analytisch kostenmodel. 

 Je beheert en monitort de kwaliteit van de masterdata. 

 Je speelt een essentiële rol in ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
reporting tools. 

 Je helpt mee de operationele kosten analyseren en de 
eenheidskosten bepalen. 

 Je verleent ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van de 
maandelijkse afsluiting. 

 Je staat in voor de ondersteuning en uitvoering van de richtlijnen en 
opdrachten van het exploitatieteam. 

 Je werkt samen met de verschillende stakeholders binnen de 
operationele directies. 

 
2. Profiel 
 Je hebt een masterdiploma in een financieel of economisch 

domein en je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring; of je hebt 
een bachelordiploma in eenzelfde domein en minstens 6 jaar 
ervaring in beheercontrole. 

 Je bent geboeid door technologische ontwikkelingen en in het 
bijzonder door de digitalisering van processen. 

 Je hebt MS Office en, meer bepaald, Excel zeer goed onder de 
knie. Kennis van SAP CO is een troef. 

 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands of het Frans 
en een goede kennis van de andere taal.  

 Je bent een echte teamspeler, hebt zin voor initiatief en reikt 
oplossingen aan. 

 Je bent nieuwsgierig, open van geest, gaat op zoek naar 
vernieuwing en voortdurende bijleren boeit en motiveert je.  

 Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden, je drukt je 
heel vlot uit en weet je standpunten heel goed te verdedigen. 

 Je bent zeer analytisch en kritisch ingesteld. 

 Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. 

 Je kan goed om met druk en je bent flexibel.  

 Infrabel wil als onderneming een weerspiegeling zijn van de 
maatschappelijke diversiteit. Enkel je talent en enthousiasme 
zijn voor ons van tel; geslacht, leeftijd, afkomst of een eventuele 
beperking spelen geen rol. 

 

3. Wij bieden je 
 Een boeiende en afwisselende job, waar je meewerkt aan 

belangrijke projecten 

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

 Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je bouwt aan je 
eigen loopbaan 

 Veel flexibiliteit, zodat je een goede work-lifebalance vindt 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende 
voordelen  

 Gratis reizen met de trein in België 
 

4. Werkomgeving 
Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in 
België. Infrabel telt zo’n 11.000 personeelsleden en werkt samen met 
hen aan een betrouwbaar en modern spoornet. We ontwikkelen ook 
de mobiliteitsbehoeften van onze maatschappij en bouwen mee aan 
een duurzame samenleving. 
 
Het departement Operational Budget & Reporting binnen de dienst 
Controlling & Reporting is verantwoordelijk voor de beheercontrole 
inzake de exploitatie. Het is onder meer verantwoordelijk voor de 
opmaak van het jaarlijkse exploitatiebudget en het meerjarig 
financieel plan, de analytische maandelijkse afsluiting, de reporting 
voor de Board van Infrabel alsook het beheer en de optimalisering 
van het analytisch kostenmodel.  
 

5. Het selectieproces 
Solliciteer online > wij nemen contact met je op > selectiegesprek  > 
welkom bij Infrabel! 
 
Heb je een beperking en kan je middels redelijke aanpassingen vlot 
deelnemen aan de selectieprocedure? Laat het ons dan weten. 
 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 
kandidaturen zijn. 
 
 

6. Nog vragen? 
Idris Boonen - @: idris.boonen@infrabel.be 
 
 
 
 

mailto:idris.boonen@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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