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Functie-inhoud 
 
Coördinatie van alle technisch-commerciële aspecten van het rollend materieel bij Crossrail en leidinggeven aan, 
motiveren en aansturen van een team van wagen- en locomotief-coördinatoren om de vloot van wagons en 
diesellocs te beheren. Dit met als doel het leveren van inzetbare wagons en locomotieven aan de beste 
voorwaarden om zo een maximale capaciteit te garanderen. Ook aankopen van ander technisch materieel en 
diensten in het kader van onze spoorwegactiviteiten kunnen deel uit maken van deze functie. 
Aanspreekpunt voor alle technisch – commerciële vragen rond om spoorwegmaterieel.  
 
Profielvereisten 
 
Opleidingen 
 
Bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring 
 
Kennis 
 
 Min 3 jaar ervaring in een technische richting of gelijkaardige functie 
 Goede technische kennis van spoorwegmateriaal en notie van elektromechanica, elektronica, elektrotechniek, 

hydraulica, perslucht optie dieselmotoren 
 Kennis van risicoanalysetechnieken en –methodes 

Railway Assets Manager 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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 Expertise, gericht naar spoorwegwetgeving 
 Ervaring in het leiden van een team van mensen 
 Goede onderhandelingstechnieken 
 Kennis van standaard MS-officeprogramma’s en specifiek van toepassing zijnde softwareprogramma’s 
 
Vaardigheden  
 
 Kennen en kunnen gebruiken van de laatste versie van het "General Contract for Use of wagons" of GCU 
 Positief en flexibel ingesteld met een natuurlijke leergierigheid 
 Kunnen plannen in overeenstemming met de behoeften 
 Prioriteiten kunnen stellen 
 Probleemoplossend handelen 
 Gedetailleerd te werk gaan en overzicht kunnen behouden 
 Commercieel georiënteerd met operationeel inzicht 
 
Uitdrukkingsvaardigheden 
 
 Sterke communicatievaardigheden, vlot in omgang zijn 
 Een team kunnen leiden; verbanden scheppen in een team, motivatie overdragen 
 Schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren 
 Schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands, Engels en Duits, elke andere taal is een pluspunt  
 
Aanbod 
 
Je komt terecht in een groeiend bedrijf in een internationale context. Je vervoegt een tof team, dat een open en 
collegiale sfeer hoog in het vaandel draagt. Daar bovenop geniet je van aantrekkelijke loonvoorwaarden: 
 
 PC nr. 226: ’Internationale handel en vervoer’ 
 37-uren week 
 Maaltijdcheques van 8 euro per dag 
 Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 
 Pensioenspaarplan met levensverzekering 
 Mogelijkheid tot fietsleasing 
 Onder voorwaarden: firmawagen 
 
Loonvoorwaarden en andere bijhorende details worden toegelicht tijdens een persoonlijk gesprek. 
 
 
Sollicitatieprocedure 
 
Stuur je CV met motivatie door naar: 
 
vacature@crossrail.be 
t.a.v. Jessica Mills (HR) 
+32 (0)3 561 21 18 
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