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Crossrail is het productiebedrijf van BLS Cargo in België en Duitsland. Ze levert veilige, 
economische, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige tractiediensten voor de 
grensoverschrijdende trajecten op de "België - Duitsland - Zwitserland - Italië" corridor 
evenals op andere corridors. 
 

De functie: 

Crossrail rangeerbestuurders zijn multifunctioneel en voeren verschillende taken uit. Ze zijn verantwoordelijk 

voor het rangeren, bedienen, samenstellen en verzenden van treinen van bijzondere of buitengewone 

vervoeren, volgens de te verrichten procedures. Ze zijn het aanspreekpunt—coördinator van de lokale 

rangeerbeweging. 

We rijden zowel met Class 66 diesellocomotieven als met een moderne vloot elektrische locomotieven. Het 

bevoorraden (o.a. tanken) van de diesellocomotieven behoort eveneens tot de taken. Opleidingen worden in 

eigen huis gegeven, net zoals de verschillende verplichte certificaties. 

Als rangeerbestuurder word je bij Crossrail toegewezen aan een depot. Deze toewijzing gebeurt in functie van 

je woonplaats of op je eigen vraag. Momenteel zijn we op zoek naar rangeerbestuurders voor ons depot in 

Antwerpen. 

 

Jouw profiel: 
 

- EU-vergunning na algemene opleiding 

- Volledig geslaagd in de opleiding als rangeerbestuurder—rijbevoegdheid A1 

- Perfect Nederlandstalig 
 

Rangeerbestuurder Goederen 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)485 77 81 41 

 

Ons aanbod: 
Rangeerbestuurders bij Crossrail Benelux genieten van aantrekkelijke loonvoorwaarden: 
 

- Bedienden contract  

- PC 226 internationaal vervoer 

- 37 uren week 

- Firmawagen met tankkaart 

- Maaltijdcheques van 8 EUR per dag 

- Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 

- Pensioenspaarplan met levensverzekering 

- Vergoedingen voor nacht-, zaterdag-, zondagwerk 

- Oproepvergoeding 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 
 

Alle rangeerbestuurders volgen hetzelfde barema. In dit kader kunnen rangeerbestuurders die overkomen van 
een andere spooroperator hun dienstjaren na eindcertificatie meenemen. Loonvoorwaarden en andere 
bijhorende details worden toegelicht tijdens een persoonlijk gesprek. 

 
Sollicitatieprocedure: 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan nu jouw CV met motivatie door naar: 
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