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De Job 

Dispatching en follow-up van het internationale Crossrail-netwerk van goederentreinen 

(personeel, locomotieven, treinpaden). Voorbereiding van documenten. Je bent hèt 

aanspreekpunt, zowel voor treinbestuurders, klanten als infrastructuurbeheerders. Essentieel 

hierbij is problem-solving en pro-actief denken met als doelstelling de punctualiteit van onze 

transporten te garanderen. Voltijds 3-ploegenstelsel (vroege, late, nacht- en weekendshiften) 

met de nodige vergoedingen. 

 

Profiel  

Ervaring is een pluspunt, maar interne opleiding is voorzien. Bachelor diploma of gelijkwaardig 

door ervaring. Je kan autonoom beslissingen nemen en je bent probleemoplossend ingesteld. 

Je handelt stressbestendig en je kan snel schakelen in elke voorkomende situatie. Je bent 

communicatief sterk, zowel gesproken als schriftelijk. Goede kennis Duits en Engels vereist. 

Kennis van het Frans is een pluspunt. Goede kennis van MS Office. 

 

Dispatcher  

Zet je carrière op het juiste spoor! 
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Extralegale voordelen  

Dispatchers bij Crossrail genieten van aantrekkelijke loonvoorwaarden: 

- PC 226 internationaal vervoer 

- 37 uren week 

- Maaltijdcheques van 8 EUR per dag 

- Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin 

- Pensioenspaarplan met levensverzekering 

- Vergoedingen voor nacht-, zaterdag-, zondagwerk 

- Oproepvergoeding 

- Mogelijkheid tot fietsleasing 

 

Alle dispatchers volgen hetzelfde vastgelegd barema. Loonvoorwaarden en andere bijhorende 

details worden toegelicht tijdens een persoonlijk gesprek. 

 

Contact 

Heb je interesse om dispatcher 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. 


