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Back Office Production Coordinator
Zet je carrière op het juiste spoor!

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:
In deze functie draag je de verantwoordelijkheid rond de Backoffice activiteiten van Crossrail.
Je werkt prijscalculaties uit voor toekomstige treinprojecten. Daarnaast sta je in voor de commerciële afspraken
met eventuele serviceproviders om een treinproject mogelijk te maken.
Je toetst de reële kosten af met de voorziene kosten en budgetten en voert de nodige analyses uit en coördineert
eventuele aanpassingen in het treinconcept. Je bent het aanspreekpunt voor de financiële afdeling binnen
Crossrail voor de operationele kosten, alsook voor de Sales afdeling binnen BLS Cargo i.v.m. de (trein-)prijzen en
offertes. Daarnaast heb je de verantwoordelijk voor het administratieve beheer en de verwerking van de
geleverde operationele prestaties. De nodige data moet verzameld worden om de facturen richting de klant op
te stellen voor de gereden treinen en eventuele optionele prestaties.
Je staat in voor de monitoring van de treinkwaliteit en treindata. Ook hier worden de nodige analyses uitgevoerd
en neem je het voortouw om kwaliteitsverbetering van bepaalde trafieken te coördineren.
Je draagt de verantwoordelijkheid voor verschillende rapportages rond omzet, kosten, energie (diesel / stroom),
treinkwaliteit en treindata (zowel intern als extern).
Je beheert de processen binnen Backoffice en je neemt steeds initiatief de processen verder te
verbeteren/optimaliseren.
Je wordt in deze functie ondersteund door de Backoffice
Production Assistant.
.
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Jouw profiel:
Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma, of je bouwde een gelijkwaardige ervaring op. Je bent analytisch
ingesteld en kunt zelfstandig werken. Je hebt oog voor detail om zo op een gestructureerde manier te werk te
gaan. Je neemt graag initiatief om zaken aan te pakken en coördineert de uitvoering. Daarnaast ben je
communicatief ingesteld en in staat creatief en oplossingsgericht te denken.
Basiskennis Duits en Engels vereist.
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
Firmawagen met tankkaart
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

.

