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1. Functie en verantwoordelijkheden 

Als Supply Planner & Buyer ben je verantwoordelijk voor de 

herbevoorrading van het centrale distributiemagazijn en 

zie je erop toe dat de logistieke keten naar de lokale 

magazijnen optimaal functioneert. 

 
Concreet houdt dit het volgende in: 

 
 Je plant de herbevoorradingen/aankopen van een groep 

spoorweg gerelateerde artikelen op basis van je contacten 

met de lokale magazijnen en de gegevens over geplande 

behoeften en beschikbare voorraden in het SAP-systeem. 

 Je bepaalt de keuze van de leveranciers, plaatst 

bestellingen en volgt deze nauwkeurig op. Je houdt 

hierbij rekening met de wetgeving op 

overheidsopdrachten. 

 Je detecteert onregelmatigheden in de bevoorrading, 

rapporteert deze aan jouw hiërarchische lijnen indien nodig 

en gaat proactief op zoek naar alternatieve oplossingen 

voor de interne klant. 

 Je bent betrokken bij het onderhoud en de optimalisatie 

van het beheersysteem van de voorraden (SAP). 

 Je bouwt duurzame contacten uit met zowel interne 

(lokale magazijnen, werven, dienst procurement…) als 

externe klanten (leveranciers). 

 Je draagt actief bij aan het behalen van de vooropgestelde 

KPI’s aangaande de klantenservicedoelstelling van het 

centrale distributiemagazijn en doet voorstellen tot 

verbetering. 
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2. Profiel 

 Je hebt een bachelorsdiploma met een specialisatie in 

een logistieke, economische of technische richting. 

 Een eerste ervaring in een logistieke omgeving, bij 

voorkeur in aankoop- of plannersfunctie is een troef. 

 Kennis van SAP (MM) is een pluspunt. 

 Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een operationele 

kennis van het Frans. Een goede basiskennis van het 

Engels is een troef. 

 Je bent klantgericht en hebt een duidelijke 

communicatiestijl die je aanpast in functie van je 

doelpubliek. 

 Je gaat analytisch en nauwkeurig te werk en bent 

oplossingsgericht. 

 Je levert een actieve bijdrage aan het team en helpt waar 

nodig. 

 Je bent hands on en deinst er niet voor terug initiatief te 

nemen. 

 Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige 

discretie en respecteert regels en procedures. 

 

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 reizen met de trein in België. 

 

4. Welke stappen doorloop je? 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact met je op > 

Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel! 

 
De inschrijving worden afgesloten van zodra er voldoende 

kandidaturen zijn. 

 

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. 
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De directie  Asset  Management  verzekert  een 

doorgedreven onderhoud en vernieuwing van de 

spoorinfrastructuur met als doelstelling een veilig en stipt 

treinverkeer. Deze directie beheert dagelijks alle onderdelen 

van de spoorinfrastructuur (sporen, seinen, bovenleiding, 

tractie onderstations enz.). 

 

Binnen de directie Asset Management, is de afdeling Supply 

Chain verantwoordelijk voor het centrale beheer van de 

volledige logistieke keten. Het team Supply Customer Service 

speelt hierbij een cruciale rol als contactpunt tussen de interne 

klanten op het terrein en het Supply Center in Schaarbeek. 

Dagelijks streeft dit team naar een optimale (her)bevoorrading 

van het centrale distributiemagazijn van Infrabel met het oog 

op een maximale dienstverlening aan de interne klanten van de 

logistiek. Voor dit team zijn wij op zoek naar een Supply 

Planner & Buyer. 

 

6. Vragen? 
 
  An Decock |3224322201| ann.decock@infrabel.be

mailto:ann.decock@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 vanranginneming. 

 
 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/

