Bestuurder technische werktreinen
1. Functie en verantwoordelijkheden

-

Als bestuurder technische werktreinen sta je in voor het onderhoud
van de spoorinfrastructuur (bovenleidingen en sporen).

-

-

-

-

Je bestuurt werktreinen en voertuigen op het spoor die instaan
voor het onderhoud van de infrastructuur, zowel van de
bovenleidingen als de sporen. Elke technische specialisatie
beschikt over haar eigen specifiek uitgeruste
onderhoudsvoertuigen.
Daarnaast sta je ook in voor de bediening van de specifieke
werktuigen van deze onderhoudsvoertuigen.
Je werkt ook zelf actief mee aan het onderhoud van de
bovenleidingen en de sporen. Je helpt de collega’s waar nodig
en steekt de handen mee uit de mouwen.
Je zorgt voor het dagelijks onderhoud van en de nodige
herstellingen aan deze voertuigen en hun uitrustingen.
Je schoolt je op regelmatige basis bij over de regelgeving die van
toepassing is op de besturing en bediening van deze
krachtvoertuigen en bijhorende werktuigen.

Je bent bereid te werken in een flexibel uurregime, waarbij je zowel
in de week als in het weekend kan ingeschakeld worden. Je
dienstregeling hangt af van de uit te voeren taken. Bij het onderhoud
van de spoorinfrastructuur werk je zowel overdag als ‘s nachts. Bij
het onderhoud van de machine of indien je een opleiding hebt, gaat
het om dagdienst.

2. Kennis- en diplomavoorwaarden
Je hebt:
een diploma secundair onderwijs van het algemeen of
technisch secundair onderwijs.
Of een getuigschrift van het 6de jaar van het
beroepssecundair onderwijs.
Of een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het
secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus
van ten minste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt
beschouwd met één van de hierboven vermelde
getuigschriften.
Je bent bereid om nacht- of weekendwerk te presteren,
wanneer nodig.
Je beschikt over een rijbewijs (B).

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
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 zal tewerkgesteld worden in Aarschot,
maar bent bereid om je vaak te verplaatsen.

