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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: 

In deze functie heb je de leiding over onze Belgische afdeling Train Driving, bestaande uit een zeventigtal 

treinbestuurders, coaches, instructeurs en administratieve ondersteuning. Onze treinbestuurders zijn 

verspreid over drie depots; Zeebrugge, Antwerpen en Genk. 

Het plannen en implementeren van het middellangetermijnplan binnen de afdeling valt onder jouw 

verantwoordelijkheid. Je neemt initiatieven tot het verbeteren van bedrijfsprocessen en garandeert de 

veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij wordt ten allen tijde gezocht naar kost-efficiënte 

oplossingen. 

De ontwikkeling van het personeel binnen jouw afdeling bewaken, hen motiveren en evalueren, behoren tot 

jouw kerntaken. Als Manager Train Driving zorg je voor een hoge mate van afstemming binnen de afdeling, en 

optimaliseer je de interfaces met overige departementen. 

Manager Train Driving 

Zet je carrière op het juiste spoor! 



Crossrail Benelux nv 

Noordersingel 21 

2140 Antwerp 

Belgium 

T +32 (0) 3 844 97 02 

F +32 (0) 3 844 97 03 

info@crossrail.be 

www.crossrail.be 

VAT/TVA 

RPR 

IBAN 

SWIFT 

BE 0471 783 353 

Antwerpen 

BE24 0688 9609 6838 

GKCCBEBB 

. 

 

 

René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)3 224 58 93 

 

 

 

Jouw profiel: 

Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma, of je bouwde een gelijkwaardige ervaring op. Je beschikt 

eveneens over expertise als leidinggevende, bij voorkeur in een logistieke omgeving. Specifieke 

spoorwegervaring alsook ervaring met change management is een voordeel. 

Als echte people manager komt jouw daadkracht en autoriteit voort uit jouw mensenkennis. Je beschikt over 

de gave tot het motiveren van mensen en stelt jouw kennis graag ter beschikking van jouw team. Je bent 

doelgericht, pragmatisch en je neemt initiatief. 

Veiligheid is voor jou van essentieel belang. 

Je bent mondeling én schriftelijk communicatief sterk in het Nederlands en je kan je tevens goed uitdrukken in 

het Engels en Duits. 

 

Ons aanbod: 

Een uitdagende functie waarin je ruimte krijgt om jouw eigen stempel te drukken op de processen en de 

werking van het team, en dit in een internationale context. Daar bovenop geniet je van aantrekkelijke 

loonvoorwaarden: 

 

- PC nr. 226: ’Internationale handel en vervoer’ 

- 37-uren week 

- Marktconform salaris 

- Maaltijdcheques van 8 euro per dag 

- Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 

- Pensioenspaarplan met levensverzekering 

- Firmawagen met tankkaart 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 

 

 

Sollicitatieprocedure: 

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

 


