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De Job 

Als Planning Manager ben je verantwoordelijk voor een 10-koppige afdeling van planners in België en 

Duitsland (Aken). Vanuit de hoofdzetel in Borgerhout coördineer je het planningsproces van de 

trafiekplanning en de resource planning. Je bent in de eerste plaats een coach voor de ervaren planners 

in jouw team: je bewaakt de optimale werking van het departement en je hakt knopen door bij complexe 

beslissingen of bij de opstart van nieuwe projecten. Hierbij werk je vrijwel zelfstandig en rapporteer je 

aan de Operations Manager.  

Taakomschrijving 

Je coacht en motiveert de 2 planningsteams in hun activiteiten. Dit doe je voornamelijk vanuit 

Antwerpen, maar geregeld ga je ook ter plaatse bij de Duitse afdeling in Aken; 

Je werkt mee aan de lange termijn planning bij de opstart van nieuwe projecten of wijzigingen van 

bestaande projecten; 

Je bent verantwoordelijk voor de resources van het Crossrail-netwerk: personeel, locomotieven, 

wagons en dienstregelingen;Je zoekt ten allen tijde naar de meest kost-efficiënte oplossingen op alle 

niveaus van de operationele planning; 

Je bewaakt de bestaande procedures en maakt nieuwe werkinstructies op;  

Je organiseert en leidt de vergaderingen van de planningsafdeling; 

Planning Manager 

Zet je carrière op het juiste spoor! 
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Je bent verantwoordelijk voor de meest optimale taakverdeling binnen je team; Je neemt beslissingen 

over aanpassingen in de personeelsplanning.  

 

Een functie voor jou? 

Je hebt (plannings)ervaring in transport/vrachtvervoer/spoorwegen; 

Je kan rekenen op enkele jaren ervaring als leidinggevende van een team; 

Je spreekt vloeiend Nederlands en Duits; 

Je bent een echte people manager. Jouw daadkracht en autoriteit komen voort uit jouw mensenkennis; 

Je bent een ijzersterke communicator en bent pragmatisch ingesteld; 

Je werkt nauwkeurig, punctueel en doelgericht; 

Je combineert je people skills met een sterk ontwikkelde analytische geest; 

Je hebt bij voorkeur minstens een Bachelor-diploma; 

Je kan efficiënt aan de slag met Excel, en planning software. 

 

Wat biedt Crossrail? 

Een uitdagende functie waarin je de ruimte krijgt om je eigen stempel te drukken op de 

planningsprocessen en de werking van jouw team; 

Na je eerste opleiding en kennismaking met je team ga je al snel zelfstandig aan de slag. Uiteraard kan 

je blijven rekenen op het advies van de Operations Manager; 

Je mag rekenen op een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen, waaronder een 

bedrijfswagen met tankkaart.  

 

Contact 

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

 

 

 

 

 

 

 

René Frieswijk 

vacature@crossrail.be 

+32 (0)3 224 58 93 

mailto:vacature@crossrail.be

