www.nmbs.be/jobs

TECHNISCH CONTROLEUR
REIZIGERSTREINEN
PW Melle

1. Werkomgeving



Overbrengen en afgeven van de treindocumenten aan de
bestuurder(s);

De Polyvalente werkplaats (PW) van Melle doet het
onderhoud van diverse spoorwegvoertuigen (motorrijtuigen,
elektrische en diesel locomotieven, rijtuigen). Prioriteiten
hierbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid,
service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de
doeltreffende aanwending van de middelen die ter
beschikking worden gesteld. PW Melle maakt deel uit van de
NMBS en staat in voor het beheer en het onderhoud van het
rollend materieel.



Overbrengen en plaatsen van de sluitseinlantaam;

PW Melle werd in gebruik genomen sinds eind 2018. Naast
deze site omvat de PW ook nog een onderhoudspost in GentSint-Pieters, Aalst en Kortrijk.

de verrichtingen "aankomst trein", namelijk:


Plaatsen van de treinimmobilisatiemiddelen;



Loskoppelen van de treinlocomotieven;



Recupereren en overbrengen van de treindocumenten;



Recupereren en teruggeven van de sluitseinlantaam aan
de bestuurder.

Belangrijk: je bent verplicht om 5 jaar voor PW Melle te
werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische
rang.
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PW Melle (in totaliteit) telt ongeveer 400 medewerkers.
De technisch controleur van de reizigerstreinen zal in GentSint-Pieters worden ingezet. Deze site ligt op wandelafstand
van het station Gent-Sint-Pieters.

2. Functie en verantwoordelijkheden
De voornaamste taken van de technisch controleur
reizigerstreinen zijn:
 Het schouwen van reizigerstreinen;


Het schouwen van het rollend materieel dat zich op de
rangeersporen in de stations en de werkplaatsen bevindt;



Het uitvoeren van de remproeven;



Het uitvoeren van herstellingen aan het rollend materieel
( in functie van het gereedschap, het materieel en de
uitrustingen die beschikbaar zijn );



Het schouwen en, in voorkomend geval, herstellen van de
ladingen die onderweg of tijdens het rangeren verschoven
zijn.
Indien de uitoefening van hun hoofdfunctie het hen
toelaat, kunnen de wagenschouwers, daar waar het
noodzakelijk blijkt, belast worden met de uitvoering van :
de verrichtingen "vertrek trein", namelijk:




Koppelen van de treinlocomotieven;
Wegnemen van de treinimmobilisatiemiddelen;

3. Profiel
Kandidaten moeten in het bezit zijn van ofwel:
 een getuigschrift van technisch secundair onderwijs
(tweede graad) behaald in de studiegroepen « mechanica
– elektriciteit » (of gelijkwaardig), of een getuigschrift van
de derde graad van het beroepsonderwijs (zes jaar) in
dezelfde studiegroepen of een bewijsstuk of attest van
slagen afgeleverd door het onderwijs voor sociale
promotie na een cyclus van ten minste 750 lessen, dat als
gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de
hierboven vermeld getuigschriften;
 Ofwel beschikken over 2 jaar relevante technische
werkervaring (met een duidelijke link naar het
mechanische werk);








Je beheerst de verschillende mechanische
ineenzettingstechnieken;
Je kan goed planlezen en mechanische metingen
uitvoeren;
Je bent bereid om bij te leren;
Je bent nauwgezet en stipt;
Je werkt methodisch;
Je bent handig;
Je bent een teamplayer, maar je kan ook autonoom
werken;

www.nmbs.be/jobs

TECHNISCH CONTROLEUR
REIZIGERSTREINEN
PW Melle






Je bent proceduregericht;
Je hebt verantwoordelijkheidszin;
Je bent flexibel: 3 x 8 ploegensysteem, variabele
uurroosters en weekends
Je bent Belg of hebt een nationaliteit van een EU-lidstaat.

4. Wij bieden je
 Een gevarieerde job;
 Een statutaire betrekking met
veelvuldige doorgroeimogelijkheden binnen de
onderneming;
 Een degelijke opleiding. Dit vak leer je niet op de
schoolbanken, daarom investeren we heel veel in
opleiding;
 Jouw job is op wandel -of fietsafstand van Gent-SintPieters;
 Een aantrekkelijk salaris: als je net van de schoolbanken
komt en start in deze job en alleenstaand bent, verdien je
netto ongeveer 1.564 euro per maand (in dagdienst). Na 4
jaar wordt dit bedrag verhoogd tot ongeveer netto 1.674
euro per maand. Naast je salaris ontvang je
productiviteitspremies en maaltijdcheques met een
waarde van 5,50 euro/stuk. Tot slot komen daar nog een
jaarpremie en vakantiegeld bij;
 Hou er ook rekening mee dat je relevante technische
ervaring (deels) kunt meenemen en je hierdoor in een
hogere weddeschaal terecht komt;
 Daarnaast word je uiteraard extra verloond voor
nachtwerk, weekendwerk en ploegenwerk;
 Treinabonnement in Benelux;
 Voordelen voor het hele gezin: gratis of goedkoop met de
trein reizen, voordelige vakantiekampen voor kinderen,
terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en
hospitalisatieverzekering, … .

5. Welke stappen doorloop je?





Stel je online kandidaat op www.nmbs.be/jobs
Mondeling gedeelte: interview waarin naar je motivatie,
gedragscompetenties en technische competenties
(mechanica, elektriciteit, materiaalkennis, techniek van
het vak en tekenen) gepeild wordt.
Medisch onderzoek.




Documenten: uittreksel strafregister, …
Klaar voor je eerste werkdag.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende
kandidaturen zijn.

6. Vragen?
Over de selectieprocedure: Emanuela Argetta
Tel: 02/525.35.11
Mail: Emanuela.argetta@hr-rail.be

Over de inhoud van de job: Tim Mortier
Tel: 09/241.24.48
Mail: Tim.Mortier@b-rail.be

De inhoud van deze vacature is onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen

Belangrijk:












Deze proef wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van de berichten 251 H-HR van
17 december 2015 en alsmede de bijzondere voorwaarden van het ARPS Bundel 501 - titel I deel I – Hoofdstuk VII - Verbod om deel te nemen aan proeven, alsook de bepalingen in
bijgevoegde functieomschrijving.
Indien u geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we u uit uw kandidatuur in te dienen.
De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website www.despoorwegenwervenaan.be.
Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de
persoonlijke account.
Een CV is noodzakelijk bij inschrijving.
De kandidaten mogen de werkzetel waar zij zijn aangeworven of waarvoor zij zijn aangeduid
gedurende 5 jaar op vrijwillige basis niet verlaten behalve in geval van een graadbevordering die
ook een verandering van rang inhoudt. De periode van 5 jaar kan worden verminderd met het
akkoord van de directie waar de kandidaat wordt benuttigd.
Een verbod om deel te nemen aan proeven wordt opgelegd aan kandidaten die het voorwerp
uitmaken van een verplichting om gedurende een bepaalde termijn te blijven in een
gepreciseerde geografische zone
(district, werkzetel, regio, …), een specialiteit of een kader vastgesteld volgens de bijzondere
bepalingen hernomen in de bundel 501. Dit verbod wordt evenwel opgeheven 1 jaar vóór het
einde van deze termijn of wanneer de proef toegang geeft tot een hogere graad.
De kandidaten die twee keer niet slagen op het eerste deel of die minder dan 8/20 op het
jurygesprek behaalden, kunnen gedurende één jaar niet meer deelnemen aan een proef in
dezelfde graad.

