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De Job 

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

volledig technisch nazicht (de schouwing) bij vertrek van de goederentreinen. De wagenmeester heeft 

dus een cruciale taak in het veilig laten rijden van een trein. Naast 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 - dit is het plaatsen 

van treinen op terminals, wagons op andere sporen plaatsen, enz. Alle opleidingen worden "in eigen 

huis" gegeven. Af en toe zijn er interne vacatures, voor bijvoorbeeld het behalen van een bevoegdheid 

om ook in Nederland te mogen schouwen. 

 

Waar?  

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 een depot in Zeebrugge, Antwerpen en Genk. Met 

je Crossrail wagen rij je naar depot en je vangt daar de dienst aan. Het diensteinde is eveneens in jouw 

toegewezen depot. De enige uitzondering is wanneer je dienst eindigt op hotel. Dan stopt je volgende 

dienst in het depot. Crossrail is vooral actief in Zeebrugge, Antwerpen, Genk en Luik. 

 

 

Wagenmeester  

Voor de depots van Zeebrugge, Antwerpen en Genk 
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Loonpakket  

Wagenmeesters bij Crossrail genieten van aantrekkelijke loonvoorwaarden: 

- Bedienden contract  

- PC 226 internationaal vervoer 

- 37 uren week 

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

- Maaltijdcheques van 8 EUR per dag 

- Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 

- Pensioenspaarplan met levensverzekering 

- Vergoedingen voor nacht-, zaterdag-, 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.  

 

Contact 

Heb je interesse om wagenmeester te worden bij Crossrail, neem dan nu contact op: 

 

 

 

 

 

 

 

René Frieswijk 

vacature@crossrail.be 

+32 (0)3 224 58 93 

 

Mogen we vragen om elke sollicitatie te voorzien van een CV en een motivatie. 
Sollicitaties die niet voldoen aan de vacaturevoorwaarden kunnen niet weerhouden worden. 

 
Zet je carrière op het juiste spoor! 


