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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: 

De QTI-coordinator maakt deel uit van het QHSE-team, dat zowel in België als Duitsland actief is. 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de (coach) wagenmeesters, d.w.z. het verzekeren dat (coach) 

wagenmeesters over de nodige informatie en middelen beschikken voor het uitvoeren van hun taken. 

Daarnaast werkt je mee aan risico-analyses, onderzoeken van incidenten en ongevallen, interne en externe 

audits, field inspections en projecten binnen jouw competentiedomein. 

De QTI-coördinator registreert, analyseert en rapporteert zowel de resultaten van de field inspections, eigen 

ATTI-controles, controles door andere spoorwegondernemingen en de overheid, en klachten van externe 

partijen. Je neemt initiatief wanneer uit de analyses blijkt dat verbetermaatregelen zich opdringen en je legt 

hiervoor contacten met andere afdelingen of externe partijen. 

Op termijn zal je ingezet worden in het weekbeurtsysteem van het Emergency Response Team (permanentie 

bij incidenten en ongevallen). 

QQuuaalliittyy  &&  TTeecchhnniiccaall  IInnssppeeccttiioonn  CCoooorrddiinnaattoorr  
ZZeett  jjee  ccaarrrriièèrree  oopp  hheett  jjuuiissttee  ssppoooorr!!  
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)3 224 58 93 

 

 

 
Jouw profiel: 

Je bent in staat om in alle neutraliteit te oordelen en te beslissen op basis van objectieve en betrouwbare 

informatie. Je hebt een kritische blik op de toepassing van processen en activiteiten, zeker als het gaat om 

veiligheid, met als doel voortdurend te verbeteren. 

Je hebt kennis van wagontechniek of bent gekwalificeerd als wagenmeester. 

Je bent in staat om mensen op een respectvolle manier te begeleiden en te wijzen op eventuele inbreuken 

tegen veiligheid en kwaliteit. 

Je bent (administratief) nauwkeurig en maakt efficiënt gebruik van de courante office-toepassingen. 

Ervaring in de spoorwegsector of met veiligheids- en/of kwaliteitsbeheersystemen is een troef. 

Je kunt je mondeling én schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en in het Duits. 

 

Ons aanbod: 

Een uitdagende functie waarin je ruimte krijgt om een meerwaarde te zijn binnen 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: 
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