
 

SAP ABAP Software Engineer 
1. Functie en verantwoordelijkheden 
 
Als SAP ABAP Software Engineer heb je de volgende taken: 

 Je analyseert de functionele specificaties (met betrekking tot 
nieuwe projecten of het evolutieve onderhoud) en je stelt indien 
nodig mogelijke varianten voor. 

 Op basis van deze functionele analyse zoek je de meest 
geschikte technische oplossingen volgens de behoeften van de 
interne klant, technische vereisten en de geldende regels voor 
de ontwikkeling van die oplossingen. 

 Je implementeert de door de projectleider gevalideerde 
oplossing in de SAP-omgeving middels ABAP- en andere 
technologieën, in de verschillende omgevingen (development, 
acceptance, productie, ...). 

 Je voert eenheidstesten op deze nieuwe oplossing uit en ziet 
erop toe dat de integratietesten succesvol verlopen. 

 Je verleent derdelijns ondersteuning aan je klanten en lost 
complexe problemen op. 

 Je geeft regelmatig feedback over de voortgang van je 
activiteiten aan de projectleider en aan je leidinggevende. 

 
2. Profiel 
 

 Master- of bachelordiploma in IT of gelijkwaardig.  

 Je zit in het laatste jaar van je studies of je hebt maximum 2 jaar 
ervaring. 

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen. 

 Je bent een goede team player. 

 Je communiceert duidelijk en gestructureerd, en je past je 
boodschap aan je gesprekspartner aan. 

 Je denkt « out of the box » en je hebt vernieuwende ideeën. 

 Je blijft gemotiveerd door voortdurend bij te leren. 

 Je spreekt vlot Nederlands of Frans. Je beheerst de andere 
landstaal of je bent bereid om je kennis van de andere taal op 
korte tijd bij te schaven (indien nodig kan je hiervoor een 
taalopleiding volgen). Daarnaast heb je een goede kennis van 
het technisch Engels. 

 

3. Wij bieden je 
 

 Een boeiende en gevarieerde job om de continuïteit van de 
operationele activiteiten van Infrabel te verzekeren. 

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

 Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je neemt je 
loopbaan zelf in handen. 

 Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-life-balans hebt. 

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende 
voordelen. 

 Gratis met de trein reizen in heel België. 

4. Werkomgeving 
 
Infrabel is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de 
vernieuwing van de spoorinfrastructuur in België. Het spoornet 
omvat 3.600 km sporen, 5.905 km bovenleiding en 11.769 bruggen 
en tunnels. Daarnaast regelen we het treinverkeer 24u/24 en 7d/7. 
Ongeveer 11.000 medewerkers helpen meebouwen aan een 
betrouwbaar en modern spoornet dat beantwoordt aan de 
mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en bijdraagt tot een 
duurzame samenleving. 
 
I-ICT ondersteunt de directies van Infrabel om alle IT- en 
telecomonderdelen uit te bouwen, te leveren, in dienst te stellen, te 
beheren en te onderhouden om het spoornetwerk te beheren. 
 
De dienst Enterprise Resource Solutions is verantwoordelijk voor het 
beheer van de IT-oplossingen die gebruikt worden ter ondersteuning 
van de studie, het ontwerp, de indienststelling, het onderhoud en de 
buitendienststelling van alle spoorassets (seininrichting, sporen, 
bovenleiding, elektrische voeding, kunstwerken). Binnen deze dienst 
is de afdeling ERP Solutions verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
het beheer en de instandhouding van de applicaties en de SAP-
architectuur die tal van processen en lopende projecten 
ondersteunen. 

Ons competentiecentrum SAP was het eerste centrum in België en 
het 14e ter wereld dat in 2010 de SAP-certificering « Advanced » 
kreeg. Dankzij die certificering zijn we mee met de allerlaatste 
technologische ontwikkelingen in SAP. In november 2016 ontvingen 
we bovendien van SAP het internationale certificaat van beste CCOE 
(Customer Center Of Expertise) in het domein van innovatie. 

 

5. Vragen? 
 
Marie-Pascale, ICT Recruiter  
Mariepascale.dumont@infrabel.be  
02/212.88.43  


