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Crossrail vervoert goederen op het spoor en 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 wagenmeester speelt een essentiële rol bij Crossrail wanneer het om veiligheid gaat. Hij controleert 
onze treinen bij vertrek of op andere momenten tijdens het traject en verzekert dat deze hun reis veilig 
kunnen doen. Omwille van de uitbreiding van onze activiteiten, start Crossrail eind 2021 een opleiding 
tot wagenmeester. Hierbij streven we naar een opstart begin december. De opleiding duurt ongeveer 
16 weken, gedurende welke de aspirant reeds loon ontvangt. Na het succesvol afronden van de 
opleiding ontvang je een contract als wagenmeester. Tijdens de opleiding is er voldoende afwisseling 
tussen theorie en praktijk op het terrein. 
 

Wie komt in aanmerking om de opleiding te volgen? 
 

- Je hebt een technische basiskennis, voornamelijk mechanica en pneumatica 
- Je bent goedgekeurd in medische en psychologische onderzoeken; 
- Je hebt een grondig veiligheidsbesef, een positieve ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin; 
- Je bent stressbestendig 
- Je kan een uittreksel uit het strafregister zonder zwaarwichtige feiten voorleggen; 
- Je bent In het bezit zijn van een rijbewijs B; 
- Je kan zelfstandig en snel beslissingen nemen 
- Je bent flexibel m.b.t. werkuren (nacht- weekendwerk inbegrepen) 

- Basiskennis Frans en Duits is een meerwaarde 
 

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek waarin ze uitleg krijgen 
over de opleiding, de job-inhoud en de verantwoordelijkheden die de functie met zich meebrengt. Er 
zal ook beoordeeld worden hoe het zit met de technische kennis en de motivatie om de opleiding met 
succes te beëindigen.  
 

Heb jij interesse om aan de opleiding tot wagenmeester te beginnen? Stuur dan jouw CV met motivatie 

door naar vacature@crossrail.be t.a.v. René Frieswijk. 
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