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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: 

In deze functie draag je de verantwoordelijkheid rond de verwerking, interpretatie, overleg en communicatie 

van de aangekondigde infrastructuurwerken op het spoornet in België, Nederland en Duitsland.  Je bent het 

centrale punt tussen de infrastructuurbeheerders (Infrabel/ProRail/DB Netz), ons planningsteam en onze 

klant(en). 
 

Je volgt informatiemeetings en doet overlegmomenten (ter plaatste / online) met de Infrastructuurbeheerders 

om de impact van de infrastructuurwerken te kennen en de opties te bespreken om de impact van de werken 

te verkleinen. De aankondigingen voor de grote infrastructuurwerken worden reeds een aantal jaren voor 

uitvoering gedaan. Vanaf dat moment ben je actief bezig de besprekingen hieromtrent te voeren tot het 

moment de infrastructuurwerken uitgevoerd worden.  
 

Je documenteert alle Infrastructuurwerken in het overzicht en je houdt dit steeds up-to-date, zodat dit de basis 

vormt voor de Crossrail treinplanningen. Daarnaast volg je op dat voor alle omleidingen de aangepaste 

dienstregelingen geleverd worden.  
 

 

 

 

Infrastructure Coordinator 
Zet je carrière op het juiste spoor! 
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René Frieswijk 
 

vacature@crossrail.be 
 

+32 (0)3 224 58 93 

 

 

 

 

Je voert op regelmatige basis interne informatiemeetings om de aangekondigde werken en de impact te 

bespreken en de verdere verwerking in onze treinplanning te coördineren. Je zoekt steeds samen met het 

planningsteam (en BLS Cargo) naar de beste treinoplossingen en koppelt terug aan de infrastructuurbeheerders 

hoe Crossrail de (grotere) infrastructuurwerken zal verwerken in de treinplanning.  Bij zeer grote 

infrastructuurwerken beschik je over een klein kernteam om de verwerking in de treinplanning mogelijk te 

maken. 
 

Je beheert het volledige proces voor de verwerking van de Infrastructuurwerken en kijkt steeds voor verdere 

automatisatie en vereenvoudiging en de voert implementatie hiervan uit.  

 
Jouw profiel: 

Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma, of je bouwde een gelijkwaardige ervaring op. Je bent 

communicatief ingesteld en kunt zelfstandig werken, alsook taken delegeren. Je hebt oog voor detail om zo op 

een gestructureerde en overzichtelijke manier te werk te gaan. Je neemt graag initiatief om zaken aan te pakken 

en coördineert de uitvoering. Daarnaast ben je in staat creatief en oplossingsgericht te denken.  

(Basis)kennis Duits en Excel 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: 
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