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Dispatcher / Traffic Controller
Kom jij dit team versterken?

De uitdaging
Als aanspreekpunt voor treinbestuurders, klanten en infrastructuurbeheerders, neem jij met je collega’s het
dispatching en follow-up van het internationale Crossrail-netwerk van goederentreinen (personeel,
locomotieven, treinpaden) onder jouw hoede. Je werkt proactief en probleemoplossend om de punctualiteit
van onze transporten te garanderen en bereidt eveneens de nodige documenten voor. Je werkt in een voltijds
3-ploegenstelsel (vroege, late, nacht- en weekendshiften) en ontvangt hiervoor extra vergoedingen.

Jouw talent
Je behaalde een Bachelor diploma, of bouwde reeds een gelijkwaardige ervaring op. Je bent leergierig; je geeft
je volledig tijdens je interne opleiding en staat er voor open om te blijven leren. Elke dag krijg je immers nieuwe
uitdagingen voorgeschoteld. Deze afwisseling houdt je gemotiveerd en je multitaskt enthousiast doorheen je
werkdag. Je behoudt je stalen zenuwen en schakelt snel in elke voorkomende situatie. Je hebt een professionele
houding en kan autonoom beslissingen nemen. Je bent mondeling én schriftelijk communicatief sterk in het
Nederlands en kan je uit de slag trekken in het Engels. Basiskennis Duits en Frans is een absoluut pluspunt. Je
beheert MS Outlook zeer vlot en hebt een basiskennis MS Word en Excel.
.
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Ons aanbod
Je komt terecht in een groeiend bedrijf in een internationale context. Je vervoegt een tof team, dat een open en
collegiale sfeer hoog in het vaandel draagt. Daar bovenop geniet je van aantrekkelijke loonvoorwaarden:

-

PC nr. 226: ’Internationale handel en vervoer’
37-uren week
Maaltijdcheques van 8 euro per dag
Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin
Pensioenspaarplan met levensverzekering
Vergoedingen voor nacht-, zaterdag-, zondagwerk
Flexibiliteitsvergoeding
Mogelijkheid tot fietsleasing
Onder voorwaarden: firmawagen

Loonvoorwaarden en andere bijhorende details worden toegelicht tijdens een persoonlijk gesprek.

Sollicitatieprocedure
Heb je zin gekregen om als Traffic Controller aan de slag te gaan bij Crossrail?
Stuur dan nu je CV met motivatie door naar onze HR medewerker Jessica Mills :

vacature@crossrail.be
+32 (0)3 561 21 18

.

