
 

  

 

Technical Contract Owner 

De job 
 

Je verzekert de opvolging van de strategische 
contracten voor de seininrichtingsprojecten. Deze 
functie brengt de volgende taken en 
verantwoordelijkheden met zich mee: 
 
Voor de lopende contracten: 

 De cel “Contracts” van de dienst “Signalling 
Projects” is het operationele contactpunt tussen de 
interne klanten (Area’s, het studiebureau TUC Rail 
...) en de leveranciers. Je neemt dagelijks 
beslissingen die aansluiten bij de strategische 
doelstellingen van Infrabel. 

 Je onderhandelt over de Change Requests, 
verzekert de opvolging ervan en ziet toe op de 
uitvoering ervan; 

 Je zorgt voor de opvolging van de benodigde 
contracten voor het Masterplan ETCS. 

 Je werkt nauw samen met de technische 
medewerkers en je bent mee verantwoordelijk 
voor het technische en budgettaire aspect van het 
contract.  

 Met de ondersteuning van de administratieve 
medewerkers maak je de bestellingen voor 
projecten, materiaal, diensten en werken op en zie 
je toe op de leveringen in het kader van de 
contracten. 

 Je raadpleegt regelmatig de verantwoordelijken 
voor de logistieke dienst en/of Procurement om 
het correcte verloop van het bestellings- en 
leveringsproces te verzekeren. 

 Je werkt nauw samen met de “Contract Managers” 
van de dienst Procurement om de verbeterpunten 
op contractueel vlak in kaart te brengen en uit te 
voeren. 

 Je bent verantwoordelijk voor de reporting en 
maakt hiervoor gebruik van de voorziene 
applicaties (onder andere EPM, SAP). 

 
Voor nieuwe contracten: 

 Je coördineert het technische gedeelte bij de 
opmaak van de strategische contracten. 

 Op basis van de uit te voeren projecten bepaal je 
de scope van de nieuwe contracten. 

 

Jouw profiel  
 

 Je bezit een masterdiploma van (burgerlijk of 
industrieel) ingenieur of handelsingenieur. 

 Je bent geboeid door techniek. 

 Je werkt graag in teamverband. 

 Je bent in staat om autonoom beslissingen te 
nemen binnen een welbepaald kader. 

 Je werkt nauwgezet en georganiseerd. 

 Je luistert actief. 

 Je hebt een sterk analytisch en synthetisch 
vermogen. 

 Je hebt een functionele kennis van de tweede 
landstaal. Kennis van het Engels is een troef. 

 Je beschikt over goede redactionele vaardigheden. 
 
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 veelzijdige job. 

 In een stabiele onderneming die meebouwt aan 
een duurzame mobiliteit, op één lijn met de 
samenleving. 

 Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je 
bouwt aan je eigen loopbaan! 

 Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-
lifebalans vindt. 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende 
aanvullende voordelen. 



 

  

 

 Gratis met de trein reizen in heel België. 
 
 
 

De werkomgeving  
 

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief 
bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten bate van de 
sociale en economische ontwikkeling in België. Als 
infrastructuurbeheerder van het Belgische 
spoorwegnet 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.  
 
Binnen de directie Build worden alle grote 
investeringsprojecten rond de spoorwegen en de 
seininrichtingsprojecten gecentraliseerd. Ze heeft een 
duidelijke opdracht: het aanleggen en moderniseren 
van spoorlijnen. Haar activiteiten zijn gericht op de 
toekomst: ze waakt erover dat de infrastructuur van 
het spoornetwerk aangepast is aan de behoeften van 
onze klanten. 
  
Binnen de dienst “Signalling Projects” is het bureau 
“Contracts” voornamelijk verantwoordelijk voor de 
operationele opvolging van de strategische contracten 
voor de seininrichtingsprojecten.  
Om het operationele beheer en de opvolging van de 
contracten die essentieel zijn voor de uitvoering van 
de seininrichtingsprojecten, te verzekeren (waarvoor 
ze nauw samenwerkt met de betrokken diensten), zijn 
we op zoek naar een Junior Technical Contract 
Owner. 
 
 

 Welke stappen doorloop je?  
 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact 
met je op > Selectiegesprek > Medische onderzoek > 
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. 
 

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. 
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