
 

  

 

Signalling Automation Technician 

De job 
 

Je draagt rechtstreeks bij aan de modernisering van de 
seininrichting door het schrijven van specifieke 
programma’s en het functioneel testen van deze 
programma’s (parametrage) voor de indienststelling 
van het betreffende sein. Je draagt hierdoor bij aan 
het verhogen van de veiligheid op het spoornetwerk. 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het opmaken en 
uitwerken van de parametrage. Je past deze aan op 
basis van de seininrichtingsplannen en andere 
gegevens die aangeleverd worden door je collega’s 
die de studies maken. 

 Je voert functionele testen uit van de installaties in 
een laboratorium. Dit doe je met behulp van 
testfiches die aangepast zijn aan de specifieke 
configuratie van de installatie. 

 Je volgt de gerealiseerde parametrages op: je 
analyseert de geïdentificeerde fouten tijdens de 
functionele testen en realiseert de nodige 
aanpassingen. 

 Je bereidt de indienststelling voor en neemt hier 
ook aan deel: dit betreft de installatie en de 
transfer van de parametrage op het terrein en het 
opvolgen van de controle van verschillende 
interfaces met de seininrichtingsinstallaties. 

 Je respecteert met grote zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid de voorschriften, de regels en de 
deadlines. 

 Je rapporteert aan de Teamleader Signalling 
Automation. 

 Je werkt hoofdzakelijk op het bureau te Brussel, 
dicht bij het station van Brussel Zuid. 
Verplaatsingen op het terrein zijn uitzonderlijk. 
 
 
 
 

Jouw profiel  
 

 Je bezit een Bachelor diploma, bij voorkeur met 
afstudeerrichting elektriciteit, elektromechanica, 
elektronica, informatica, automatisatie.  

 Je bent net afgestudeerd of je hebt reeds 
werkervaring. 

 Je toont interesse in verschillende 
programmeringstools. 

 Je beschikt over een basiskennis van de andere 
landstaal. 

 Je toont je loyaal en respecteert de bedrijfscultuur 
en bedrijfsdoelstellingen. 

 Je participeert actief en constructief in 
teamopdrachten. 

 Je toont grote interesse in de 
spoorwegtechnologie en bent bereid je hierin te 
verdiepen. 

 Je identificeert de verschillende aspecten van 
dagelijkse situaties en legt relevante verbanden. 

 Je hebt een goed inzicht in het lezen van 
technische plannen. 

 Je maakt een beknopte en coherente synthese 
van beschikbare gegevens. 

 Je controleert op regelmatige basis de voortgang, 
kwaliteit en resultaten binnen de eigen taken en 
opdrachten. 
 
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 job en een gevarieerd takkenpakket 

in een technologische sector met stabiele 
perspectieven 

 Brede waaier aan opleidings- en 
ontwikkelingskansen 



 

  

 

 Diverse doorgroeimogelijkheden 

 Contract van onbepaalde duur 

 Competitief loonpakket aangevuld met een ruim 
pakket aanvullende voordelen 

 
 

De 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.  
 
Binnen de directie Build zijn de grote 
investeringsprojecten op het spoor, alsook de 
seininrichtingsprojecten, gecentraliseerd. De missie is 
duidelijk: spoorlijnen bouwen en moderniseren. Build 
blikt vooruit en zorgt ervoor dat de infrastructuur mee 
kan evolueren met de behoeften van onze klanten. 
 
Binnen de dienst Signalling Projects neemt de 
realisatie van het Masterplan ETCS een belangrijke 
plaats in. Dit plan beschrijft dat het hele Belgische 
Spoorwegnet tegen uiterlijk einde 2022 uitgerust zal 
worden met ETCS (European Train Control System).  
 
De verschillende informaticasystemen (elektronische 
inklinking, ETCS) moeten geprogrammeerd worden in 
functie van de lay-out van de installatie en de 
gewenste functionaliteiten. Deze programmering 
wordt waar mogelijk ondersteund door 
automatiseringstools. Waar nodig dient er een 
manuele code toegevoegd te worden. De Data 
Preparation wordt in het algemeen uitgevoerd ofwel 
door de leverancier ofwel door de Data Preparation-
cel. Ter uitbreiding van de cel Data Preparation zijn we 
op zoek naar een Signalling Automation Technician. 

 Welke stappen doorloop je?  
 

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

Nog vragen?  
  

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