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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: 

Je maakt deel uit van het operationele team en staat in voor de planning van onze treinen vanaf vier weken op 

voorhand tot op het moment dat de trein vertrokken is. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en in 

samenspraak met hen, maar ook met de terminals, infrastructuur beheerders, KT/LT-Coordinators, Shift-

Coordinators en Resource Planners wordt het programma bepaald en stuur je dit bij waar nodig.  

Je zorgt er mede voor dat de infrastructuurwerken in België, Nederland en Duitsland in kaart worden gebracht 

en in de treinplanning verwerkt worden. Bijkomend zorg je ervoor dat er voor iedere geplande trein treinpaden 

voorhanden zijn en dat deze op een kost-efficiënte wijze beheerd worden. 

Nadat de treinen gereden zijn, zorg je voor de nodige reporting m.b.t. extra kosten, gereden roundtrips, 

treinpaden etc, die nodig zijn voor een correcte facturatie, alsook controle van binnenkomende facturen. 

Je hebt een cruciale rol in het operationele proces en levert de basis voor alle verdere operationele activiteiten. 

Je bent er steeds mee bezig om je treinen goed te verzorgen en je probeert steeds het beste eruit te halen om 

je treinen tot een succesverhaal te maken. Uitdagingen verzekerd met de mogelijkheid jezelf verder te 

ontwikkelen. 

 

Traffic Planner 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)485 77 81 41 

 
 
 
Jouw profiel: 

Je hebt reeds ervaring opgedaan binnen de transportsector. Je gaat graag de uitdaging aan om onze treinen tot 

in de puntjes voor te bereiden voor onze Resource Planners en het Traffic Center, en je voelt je persoonlijk 

verantwoordelijk voor de trafieken. Je hebt oog voor detail om zo op een gestructureerde manier te werk te 

gaan. Daarnaast ben je communicatief ingesteld en in staat creatief en oplossingsgericht te denken. Basiskennis 

Duits is een pluspunt. 

 

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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