Bachelor
Gebouwen & Kunstwerken
1. Functie en verantwoordelijkheden

•

Oriëntatie: gebouwen / kunstwerken
•
oriëntatie gebouwen : je houdt je bezig met de afbraak-,
onderhoudswerken, renovatie en vernieuwing van de gebouwen
(ruwbouw, afwerking, HVAC,…).
•
oriëntatie kunstwerken: je houdt je bezig met de afbraak-,
onderhoudswerken, renovatie en vernieuwing van de
kunstwerken.
•
Je schouwt de gebouwen/ kunstwerken en stelt de verslagen op.
•
Je bereidt de opmetingsstaten voor van de werken die in
aanneming worden uitgevoerd en stelt de lastenboeken op.
•
Je volgt de werken op en ziet toe op het naleven van de
veiligheidsregels.
•
Je controleert de facturen van de aannemers.
•
Je voert topografische metingen uit.

3. Wij bieden je

Oriëntatie: Opmeter
•
Je hoofdtaak bestaat in het uitvoeren van opmetingen van
gebouwen / sporen / kunstwerken / bovenleidingen /terreinen
voor de studies van onderhouds- en vernieuwingswerken van de
verschillende specialiteiten binnen Infrabel.
•
Een tweede belangrijk onderdeel van de functie betreft het
schouwen van kunstwerken en gebouwen en het opstellen van
de verslagen.
•
Verder bereid je de opmetingsstaten voor van kleinere werken
die in aanneming worden uitgevoerd en stel je de lastenboeken
op.
•
Je volgt de werken op en ziet toe op het naleven van de
veiligheidsregels.
•
Je controleert de facturen van de aannemers.
Meestal werkt je in een kleine ploeg van 2 à 3 technici. Je hebt
doorgaans vaste uren, maar werkt ook regelmatig s ’nachts en in
weekends. Je werkt zowel binnen als op het terrein.
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2. Kennis- en diplomavoorwaarden
•

•
•

Je hebt:
o een bachelor diploma in het studiegebied
Architectuur, afdeling toegepast architectuur of in het
studiegebied “Industriële wetenschappen en
technologie, afdeling bouw of je hebt gelijkwaardige
ervaring
o of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd
door het technisch hoger onderwijs van het korte type
voor sociale promotie georiënteerd naar de burgerlijke
bouwkunde en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd
met het voormeld diploma met volledig leerplan.
Je kan de leiding nemen over een kleine groep.
Je werkt graag op het terrein.

•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een rijbewijs (B).

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

4. Werkomgeving
Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de
vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast
regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer.
Je werkt bij onze directie “Asset Management”. De 6.600
medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de
controle, het onderhoud en de vernieuwing van de
spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding,… . Zij
ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke
spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.
Het Belgisch spoornet is verdeeld in 5 area’s. De area North-East
heeft als werkgebied de provincies Antwerpen, Limburg en een groot
deel van Vlaams-Brabant. Je komt terecht in één van de werkzetels
die vermeld staan in de aankondiging van de Jobday.

