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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: 

Onze wagenmeesters voeren het technisch nazicht uit van onze goederentreinen. Dit is het volledig technisch 

nazicht bij vertrek van de goederentreinen. Zodoende zorg je ervoor dat onze treinen op een veilige manier en 

volgens de gestelde veiligheidsvoorschriften kunnen vertrekken. Behalve het nazicht voor vertrek wordt er 

soms ook een nazicht uitgevoerd bij aankomende treinen, dit om defecten bij vertrek eventueel al te kunnen 

laten verhelpen. 

Naast het schouwen van treinen zijn onze wagenmeesters ook opgeleid als rangeerder. Hier helpen ze de 

treinbestuurders mee om rangeringen uit te voeren - het plaatsen van treinen op terminals, wagons op andere 

sporen plaatsen, enz. Alle opleidingen worden "in eigen huis" gegeven. 

Als schouwer word je bij Crossrail toegewezen aan een depot. Deze toewijzing gebeurt in functie van je 

woonplaats of op je eigen vraag. Crossrail heeft depots in Zeebrugge, Antwerpen en Genk. Momenteel zoeken 

wij specifiek een wagenmeester voor ons depot in Zeebrugge. 

Wagenmeester – voor ons depot in Zeebrugge 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)3 224 58 93 

 

 

 
Jouw profiel: 

Je genoot een technische opleiding, kennis van pneumatica is wenselijk. Na een interne opleiding te hebben 

gevolgd wordt je ingezet op diverse locaties in België. Je bent bereid om in een variabel rooster te werken. 

Perfecte kennis van het Nederlands is een must en kennis van het Duits/Frans is een pluspunt. Je bent in het 

bezit van een geldig rijbewijs cat. B. 

 

Ons aanbod: 

Als wagenmeester bij Crossrail geniet je van aantrekkelijke loonvoorwaarden: 

 

- Bediendencontract 

- PC nr. 226: ’Internationale handel en vervoer’ 

- 37-uren week 

- Marktconform salaris 

- Firmawagen met tankkaart (keuze uit verschillende modellen, privégebruik toegestaan) 

- Maaltijdcheques van 8 euro per dag 

- Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 

- Pensioenspaarplan met levensverzekering 

- Vergoedingen voor nacht-, zaterdag- en zondagwerk 

- Jaarlijks kledijpakket met bijhorende wasvergoeding 

- Vaste weekplanning met 4-weken forecast 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 
 

Wagenmeesters die overkomen van een andere spooroperator kunnen hun dienstjaren na eindcertificatie 

meenemen. Alle wagenmeesters volgen hetzelfde vastgelegd barema. Loonvoorwaarden en andere 

bijhorende details worden toegelicht tijdens een persoonlijk gesprek. 

 
Sollicitatieprocedure: 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan nu jouw CV met motivatie door naar: 
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