
TCA Antwerpen werft 
een INSTRUCTEUR 
TREINBESTUURDER aan



Terminal Container Athus heeft  
een lange geschiedenis in intermodaal  
vervoer
In 1979 werden de eerste containers vervoerd en  
ondertussen is TCA uitgegroeid tot de grootste dry 
port van België.
Als operator rijden wij 1.200 treinen per jaar rijden 
tussen Athus en Antwerpen – Zeebrugge.
In het kader van de verdere evolutie start TCA een ei-
gen spoorwegmaatschappij met als focus de  
Belgische markt.

IN HET KADER VAN DEZE ONTWIKKELING ZOEKEN WIJ EEN  
« INSTRUCTEUR TREINBESTUURDER »

Als « Instructeur Treinbestuurder » ben je het aanspreekpunt voor onze 
treinbestuurders. Tijdens onze opstartfase zal je verschillende aspecten beheren 
waarbij er een link is met de jobuitvoering van de treinbestuurders. 

Wat moet je hier allemaal onder verstaan ?

•	 	Alle	taken	als	treinbestuurder	(treinen	rijden,	nieuwe	projecten	opstarten…) ;

•  De HR-afdeling bijstaan bij het selecteren en afnemen van sollicitaties van 
nieuwe	treinbestuurders ;

•  Voorzien en beheer van alles wat nodig is om een treinbestuurder zijn job veilig 
en	goed	te	laten	uitvoeren	(persoonlijk	materiaal,	werkkledij,	PBM’s…) ;

•	 Verdeling	handboeken,	routebook… ;

•	 Het	integreren	en	toepassen	van	spoor	technische	regelgeving ;

•	 Uitvoeren	van	controles	van	zowel	eigen	als	extern	personeel ;

•	 	Opleiding	geven	en	uitvoeren	van	certificaties	(kennis	materieel	en	 
infrastructuur	–	na	het	behalen	van	het	certificaat	via	een	erkend	 
opleidingscentrum	voor	treinbestuurders) ;

•  Deelname aan overlegmomenten met Infrabel,  
overheid… ;

1.200
treinen/jaar



•	 Deelname	aan	risicoanalyse	sessies ;

•	 Indienstname	materieel	(locomotieven	en	wagens) ;

•	 Lid	van	het	managementteam ;

•  Bijstand verlenen bij incidenten en ongevallen  
(deel	van	het	noodteam) ;

• …

Kandidaten die eveneens kennis en ervaring hebben opgebouwd in het schouwen  
van treinen kunnen deze expertise naadloos mee integreren in bovenstaande taken. 

Binnen bovenstaande taken kan je alles voor een deel zelf bepalen. Je maakt deel uit 
van een opstartende spoorwegonderneming, dit is jouw kans om een team vorm te 
geven.

JOUW PROFIEL

Deel uitmaken van een nieuwe spoorwegonderneming is allesbehalve  
een 9 to 5 job. Je hebt dus een hands-on mentaliteit en je hebt geen schrik om  
last minute uitdagingen aan te gaan.

Welke technische kwaliteiten verwachten we van jou?

•  Bachelor niveau in een technische richting of minimaal TSO in een technische 
richting	met	5	jaar	ervaring	in	de	spoorwegsector ;

•  Minimaal 5 jaar actief als treinbestuurder bij een SO die actief is in het  
goederentransport ;

•  Communicatief sterk staan – je kan je mondeling goed uitdrukken en hebt geen 
schrik	om	op	een	constructieve	manier	je	mening	te	geven ;

•	 Minimaal	B1	in	de	Franse	taal ;

•	 Een	goede	kennis	van	de	spoorwegveiligheid ;

•	 Kennis	van	operationele	procedures ;

•  Kennis van regelgeving – eveneens bronregelgeving zoals het RDEI,  
spoorcodex… ;

•  Kennis van schouwingsactiviteiten en bijhorende technische kennis – indien je 
hiervoor	gecertificeerd	bent ;

• …



Je hebt niet alleen goede technische kwaliteiten, maar je hebt eveneens  
verschillende soft-skills onder de knie, zoals :

•	 Je	kan	in	hoge	mate	zelfstandig	werken ;

•	 Je	kan	personeel	aanspreken	op	hun	gedrag ;

•  Je kan goed anticiperen op last minute veranderingen – je denkt mee om tot 
oplossingen	te	komen ;

•  Je bent collegiaal en stelt alles in het werk om een goed team van treinbestuur-
ders	mee	uit	te	bouwen ;

•	 Je	hebt	een	oog	voor	kwaliteit	en	klantgerichtheid ;

•	 Je	staat	open	voor	opmerkingen	vanuit	het	treinbestuurdersteam ;

•	 Je	bent	stressbestendig ;

•	 Samenwerken	is	voor	jou	uiterst	belangrijk ;

• …

Wat heeft TCA jou te bieden ?

•	 Een	unieke	kans	om	een	spoorwegonderneming	mee	te	helpen	oprichten ;

•	 De	vrijheid	om	een	afdeling	en	eigen	team	mee	vorm	te	geven ;

•	 Een	contract	van	onbepaalde	duur	in	een	voltijdse	aanstelling ;

•	 Kwaliteit	wordt	marktconform	beloond ;

•	 Vakantiegeld	en	dertiende	maand ;

•	 Bedrijfswagen	met	tankkaart ;

•	 Smartphone,	tablet	en	laptop ;

•	 Maaltijd-	en	ecocheques ;

•	 Hospitalisatie-	en	groepsverzekering ;

• Een aangename werkomgeving in een logistiek bedrijf met veel groeipotentieel.

Standplaats

• Antwerpen.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature ?
Stuur dan je volledige CV met motivatie via mail aan kvanspringel@tca.be 
Als je aan de voorwaarden voldoet, nodigen we je graag uit voor  
een persoonlijk gesprek.
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