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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: 

• Als G/L Accountant/Controller ben je een belangrijk onderdeel van de afdeling Finance & Accounting  

• Je bent hoofdverantwoordelijk voor het opmaken van tal van analytische rapportages 

• Je maakt vlot presentaties en voert controle op door de vakafdelingen aangeleverde operationele data  

• Je voert dagelijkse boekingen (SAP) uit onder leiding van de Manager Finance & Accounting  

• Je levert een bijdrage bij audit opdrachten en cost-controlling cases  

• je ondersteunt in de bewaking van de financiële en de analytische processen. 
 

 
Jouw profiel: 

• Je bent leergierig, sociaal en een echte teamspeler die zelfstandig kan werken 

• Je houdt ervan actief problemen op te lossen, kritisch naar processen te kijken    

• Je neemt graag verantwoordelijkheid 

• je hebt aandacht voor details en respecteert deadlines 

• Je kan je schriftelijk en mondeling, vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels en kennis van het 
Duits is een pluspunt binnen de spoorwegwereld 

• Je beschikt over een bachelor accountancy – graduaat boekhouden of gelijkwaardig door ervaring 
 
 

G/L Accountant - Controller 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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• Je hebt een uitgebreide kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook), 
SAP en Power BI. 
 

 

Ons aanbod: 

Een uitdagende functie waarin je ruimte krijgt om jouw stempel te drukken op onze organisatie, en dit in een 
internationale context. Crossrail biedt mogelijkheid tot flexibele werktijden, telewerken, opleidingen en interne 
evolutie. 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 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 

 
 

 
Sollicitatieprocedure: 

Interesse? Vertel het ons. Stuur jouw CV met motivatie door naar vacature@crossrail.be of neem contact met 
Linda Michiels op het nummer +32 (0)468 43 18 82 
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