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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 Technical Wagon Coordinator coördineert alle technische aspecten van het wagonmanagement om voor 
de toegewezen vloot van wagons een maximale beschikbaarheid van betrouwbare wagons op de juiste 
locatie aan de beste voorwaarden voor een maximale capaciteit te leveren. Dit houdt in:  
 

 Zorgen voor het preventief onderhoud en de (langdurige) herstellingen van de toegewezen vloot wagons 
alsook monitoring en planning van onderhoudswerken om de operative inzet van de wagons zo weinig 
mogelijk te verstoren. 

 Aanspreekpunt voor vragen rond om technische toestand van en algemene vragen over wagons.  

 In geval van exploitatieongevallen bij Crossrail de Railway Asset Manager ondersteunen bij het 
afhandelen van het herstelproces. 

 

 

 

Technical Wagon Coordinator 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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Het profiel: 
 

- Kennis van standaard MS office programma's en specifiek van toepassing zijnde software programma's 

- Min 3 jaar ervaring in een technische richting of gelijkaardige functie 

- Goede technische kennis van spoorwegmateriaal en notie van elektromechanica, perslucht 

- Goede kennis van het operationeel gebeuren in een spoorwegomgeving 

- Expertise, gericht naar spoorwegwetgeving voor wagons 

 
  Opleiding:  
 

- Brevet van spoorbetreder 

- Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring 

 
Ons aanbod: 
 

Als Technical Wagon Coordinator bij Crossrail geniet je van aantrekkelijke loonvoorwaarden:  

 
-  Bediendencontract  
-  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: 
 

 
René Frieswijk 

vacature@crossrail.be 

+32 (0)3 224 58 93 
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