Technicus mecanicien
1. Functie en verantwoordelijkheden
Dankzij een goed onderhouden spoorinfrastructuur kunnen de meer
dan 4.000 treinen die dagelijks op ons spoornet rijden, vlot en in alle
veiligheid op hun bestemming geraken. Wil jij deel uitmaken van
onze teams die verantwoordelijk zijn voor het regelen, onderhouden
en herstellen van wissels, seinen, overwegen,
spoordetectiesystemen, …? Dan ben jij het technisch talent dat we
zoeken.
We zoeken nog een eerste technicus-mecanicien met specialiteit
“werkplaats” voor onze “Production Plant” in Roeselare:
•
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Je past verschillende technieken toe bij de fabricage, de
montage en het onderhoud van onze uitrustingen, installaties en
materieel.
Je spoort fouten op en herstelt ze.
Je past de veiligheidsmaatregelen toe en controleert ze.
Je taken variëren naargelang de specialiteit waarvoor je zal
worden opgeleid.
Je werkt alleen of in een klein ploeg.
Je werkt binnen of buiten.
Je hebt vaste uren, al dan niet in ploegverband.
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2. Profiel
Je hebt
•
Een TSO/BSO diploma in het studiegebied "mechanica elektriciteit” of “koeling en warmte”. Of een bewijsstuk of een
attest van slagen, afgeleverd door het hoger secundair
onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750
lestijden en dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het
voornoemde diploma;
•
Of een attest dat getuigt van competenties in één van de
volgende domeinen: conventionele en numerieke bewerkingen;
montagetechnieken; industrieel onderhoud; technisch tekenen
met computerondersteuning en methodebureau; monteren, op
punt stellen en onderhouden of herstellen van mechanische,
pneumatische en/of hydraulische installaties;

En:
Je bent leergierig en gaat actief op zoek naar informatie door o.a
vragen te stellen, eventueel aan meer ervaren collega’s. Je bent
nieuwsgierig om nieuwe technieken aan te leren.
Je werkt zelfstandig en bent dynamisch. Je laat de zaken
vooruitgaan en neemt uit eigen beweging de nodige acties om
acute problemen op te lossen.
De veiligheidsvoorschriften zijn jou bekend en je past ze in alle
situaties toe. Je durft ook anderen op onveilig gedrag te wijzen.
Je werkt nauwkeurig en ordelijk en controleert dat je werk juist
en volledig is.
Je bekijkt een probleem of situatie kritisch en houdt bij de
beoordeling enkel rekening met feiten.
Je bent correct en fair bij het verdelen en toekennen van de
taken en voorziet de nodige informatie, middelen,
ondersteuning en opvolging.

3. Wij bieden je

Is dat iets voor jou? Dan kom je terecht in één van de volgende
werkplaatsen of specialiteiten:
In de werkplaats ‘betonproductie’ onderhoud en herstel je
verschillende machines die ingezet worden voor de productie
van betonstukken.
In de werkplaats ‘mechanica’ bedien je CNC gestuurde
draaibanken, freesmachines, lasersnijmachines en plooibanken.
Je volgt het hele proces op: programmatie, besturing en
onderhoud van de machines.

Of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de
hierboven vermelde domeinen.

•
•

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-West
heeft als werkgebied de provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en een klein deel van Vlaams-Brabant. De werkzetels
waarvoor we momenteel rekruteren, staan vermeld in de
aankondiging van de jobday.

