
 

Technisch Tekenaar Elektriciteit 
 
De job 
Als Technisch Tekenaar Elektriciteit assisteer je bij 
het ontwerp van installaties met betrekking tot de 
elektrische systemen die worden geïnstalleerd op 
het Belgische spoornetwerk. 

 
• Je werkt mee aan het ontwerp en de 

uitvoering van plannen voor 
infrastructuurwerken (studies van de 
spoorinfrastructuur van Infrabel). Je staat 
onder leiding van de ingenieur en je volgt de 
richtlijnen van de chef van het tekenbureau. 

• Je tekent deze plannen in CAD/CAE: je staat in 
voor het ontwerp en uitvoering van de 
technische plannen en bereidt de plannen voor 
de nieuwe installaties voor. 

• Jouw collega’s (ingenieurs) bezorgen jou de 
tekenopdrachten en samen bepaal je hoe de 
opdracht zal uitgevoerd worden. Je koppelt 
terug aan hen over de vooruitgang van de 
verschillende opdrachten die jou worden 
toevertrouwd. 

• Naast jouw tekenopdrachten, ben je ook 
verantwoordelijk voor het opmaken en 
aanpassen van allerlei technische  

 
documenten en werk je ook mee aan 
verschillende projecten. 
• Je maakt deel uit van een team van technisch 

tekenaars, bij wie je steeds terecht kan voor 
ondersteuning en assistentie waar nodig. 

Jouw werkzetel bevindt zich op wandelafstand van 
het station Brussel-Zuid  
• 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 Asset Management is rechtstreeks 
verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
vernieuwing van de spoorinfrastructuur; dit is de 
hoofdvoorwaarde voor veilig en stipt treinverkeer. 
Deze directie beheert ook dagelijks alle onderdelen 
van de spoorinfrastructuur (sporen, seinen, 
bovenleiding, tractie onderstations enz.). 

 



Welke stappen doorloop je? 
Solliciteer online > cv-screening > Wij nemen 
contact met je op > Selectiegesprek(ken) > 
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? 

 
Klaartje Musch 
HR Talent 
Advisor 
klaartje.musch@infrabel.be 

mailto:klaartje.musch@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 deze selectie, in volgende 
gevallen, uw statuut behouden; 

 
A. Rang 3 en hoger: 
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma. 

 
B. Rang 9 tot rang 4+: 
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma; 
• Toegang tot een selectie, 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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