Safety Controller
1. Functie en verantwoordelijkheden

-

Dagelijks rijden er zo’n 4.000 treinen over de Belgische sporen, één
van de dichtste spoornetwerken ter wereld! Het is dus elke dag een
uitdaging om het treinverkeer in goede banen te leiden. Als Safety
Controller zorg je ervoor dat het treinverkeer veilig en stipt kan
verlopen. Klaar voor deze uitdaging?

-

Veiligheid is het sleutelwoord in deze functie. Risico’s inschatten en
mogelijk gevaarlijke situaties herkennen is dan ook heel belangrijk. Jij
waakt voortdurend over de veiligheid van het spoorverkeer:
-

In geval van een incident of ongeval op het spoorwegnet tref je
veiligheidsmaatregelen om de normale toestand te herstellen.
Bij infrastructuurwerken verzeker je de veiligheid van je collega's
op het terrein.
In geval van een technisch probleem zoek je oplossingen om het
verkeer verder veilig te laten verlopen.

2. Profiel
-

Je hebt een bachelor diploma (of gelijkwaardig) of een
bewijsstuk of attest dat als gelijkwaardig wordt beschouwd.
Je bent bereid een uitgebreide opleiding te volgen om de kennis
en vaardigheden die eigen zijn aan deze job op te bouwen.
Je bent bereid om op onregelmatige tijdstippen (3*8) te werken.
Je hebt een goede kennis van het Frans.

En ook de volgende eigenschappen passen perfect bij jou:
-

Je leert de veiligheidsvoorschriften en je past deze in alle
situaties toe. Je durft ook anderen op onveilig gedrag wijzen.
Onder druk blijf je efficiënt en effectief functioneren.
Je volgt de regels en procedures en respecteert afspraken en
verplichtingen.
Je neemt actief en constructief deel aan teamopdrachten.
Je kan snel beslissingen nemen op basis van de beschikbare
informatie.
Je bent een doorzetter en doet graag een extra inspanning
wanneer dat nodig is.

3. Wij bieden je
-

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
Je zal werken binnen de directie Traffic Management & Services (ITMS), die instaat voor de organisatie van het Belgische spoorverkeer
en toeziet op de naleving van de veiligheidsregels.
België is onderverdeeld in 5 area’s. Het Belgische spoornet is
ingedeeld in 5 areas. Je komt terecht in area Center, het werkgebied
komt grotendeels overeen met de grenzen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

