
 

  

 

Mecanicien
 
De job 
Wij zijn op zoek naar Mecaniciens voor volgende domeinen: 

 Seininrichting: 
o Je staat in voor onderhoud, demontage en montage, controle en afregeling van de mechaniek van de wissels. 
o Je lost problemen en storingen op aan wissels of andere bedieningstoestellen van de seininrichting. 
o Je staat in voor het onderhoud van de seinborden. 
o Je helpt collega’s die zich bezighouden met de mechaniek van de seininrichting. 
o Je werkt regelmatig samen met de ploegen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van sporen, wissels en andere 

spoortoestellen. 
o Je bent bereid te werken in een flexibel uurregime, waarbij je zowel in de week als in het weekend kan ingeschakeld 

worden. Tijdens de week werk je voornamelijk in dagdienst (met regelmatig nachtwerk). Tijdens het weekend werk je 
meestal in nachtdienst. 

 Logistiek: bij het onderhoud van de spoorinfrastructuur worden speciale werktuigen gebruikt, zoals lijn- en 
wisselonderstoppers voor het onderstoppen van de rails.  
o Je bedient een zwaar werktuig op spoor buiten dienst 
o Je helpt collega’s die zich bezighouden met het onderhoud van de zware werktuigen 
o Je bent bereid het certificaat OTW (Operator Travaux Werken) te behalen en te werken in een flexibel uurregime, waarbij 

je zowel in de week als in het weekend kan ingeschakeld worden. Tijdens het weekend werk je meestal in nachtdienst. 
o Je werkt in een ploeg van 2 tot 5 personen. 

 Bovenleiding:  
o Je zorgt voor de montage, het onderhoud, de afregeling en vernieuwing van de mechaniek van de bovenleiding 

(dwarsbalken, pylonen, bedrading, ...). 
o Hierbij volg je de nodige regels, procedures en kwaliteitsvoorschriften correct op en geef je steeds voorrang aan veiligheid. 
o Je zal werken in een ploeg met 5 à 6 collega’s. 
o Je werkt in ploegverband, waarbij ook avond- nacht of weekendwerk mogelijk is. 
o We rekenen op jou om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 
Onze technologieën leer je in geen enkele school. Daarom biedt Infrabel je een volledige opleiding aan waarin je wordt 
ondergedompeld in de wereld van de spoortechnieken. 
 
 

Jouw profiel  
Je hebt: 

 een getuigschrift van de tweede graad TSO of de derde graad BSO in het studiegebied “mechanica – elektriciteit” 

 of een bewijsstuk of attest van slagen dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde 
getuigschriften 

 of een attest dat getuigt van competenties die buiten het diploma zijn verworven in het volgende domein: mechanische 
werken op werven (specialiteit ‘industriële installaties’); monteren en in stand houden de van mechanische, pneumatische 
en hydraulische uitrustingen 

 of ten minste 2 jaar relevante ervaring in de hierboven genoemde domeinen 
En: 

 Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe. 

 Je bent leergierig en je gaat actief op zoek naar informatie door o.a. vragen te stellen, eventueel aan meer ervaren collega’s. 



 

  

 

 Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar 
draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 
 

Ons aanbod  
 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 de Benelux  
 


