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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 Operational Wagon Coordinator ben je verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de eigen vloot 

wagons.  

Je zorgt ervoor dat onze treinen met maximum capaciteit kunnen rijden en je plant en coördineert alle 

onderhouden, herstellingen en benodigde transporten en rangeerbewegingen om dit te bereiken. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van schades aan wagons of aan de lading die voorvallen 

tijdens de rit en dit conform de regelgeving COTIF/CIM en GCU.  

 

 
Jouw profiel: 

Geen initiatief is je te veel om de oplossing te vinden. Je bent doortastend en geeft niet snel op de juiste hulp 

daarvoor te vinden en gesprekspartners daartoe te motiveren!   Je hebt een interesse in de transportsector of 

je hebt hierin al enige ervaring opgedaan. Je hebt een open, toegankelijke persoonlijkheid en je kan duidelijk en 

transparant communiceren. Basiskennis Duits is een pluspunt. 

Operational Wagon Coordinator 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)485 77 81 41 

 

Ons aanbod: 

Een uitdagende functie waarin je ruimte krijgt om jouw stempel te drukken op onze organisatie, 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 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 

 

 
Sollicitatieprocedure: 

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