Ben jij de nieuwe
Gespecialiseerd veiligheidsbediende bij NMBS ?
1. Functieomschrijving
Je werkt bij de Corporate Security Service, een dienst binnen de NMBS, die verantwoordelijk is
voor de veiligheid van de reizigers, het personeel en de klanten.De Corporate Security Service
coördineert eveneens alle bewakings- en beveiligingsopdrachten binnen de Belgische
Spoorwegen.
Security officer (bewakingsagent, veiligheidsagent interventies) - Corporate Security
Service
De “security officer” wordt tewerkgesteld in de regionale brigades of de treinbrigade van
Securail. Je voert preventieve patrouilles uit in de stations, de treinen of de instellingen van de
Belgische spoorwegen. Je voert interventies uit op vraag van het Security Operations Center
(SOC). Je kan ingezet worden voor taken van statische en mobiele bewaking op publiek of niet
publiek toegankelijke plaatsen op het spoorwegdomein. Je kunt eveneens ingezet worden voor
de controle van reizigers en bagage in een internationale context. Je werkt nauw samen met
de politiediensten en de andere diensten van de Belgische spoorwegen.














Je bent contactvaardig en communicatief
Je bent diplomatisch, beleefd en respectvol
Je bent integer en schikt je naar de deontologische code
Je hebt een sterke dosis verantwoordelijkheidszin en bent een teamplayer
Je slaagt erin om een onveilige situatie te analyseren en op een discrete en
professionele manier af te handelen
Je volgt nauwgezet de procedures en richtlijnen van de leidinggevende
Je kunt goed observeren en rapporteren
Je bent stressbestendig
Je hebt een basiskennis pc
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Je aanvaardt een continu ploegensysteem en weekendwerk schrikt je niet af
Je kunt je vlot uitdrukken in de twee landstalen (een must voor tewerkstelling in
Brussel)
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2. Jouw profiel

Diploma :
De kandidaten moeten in het bezit zijn van: een diploma van het hoger secundair onderwijs (of
daarmee gelijkgesteld) afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeen-schappen opgerichte,
gesubsidieerde of erkende inrichting. of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs
voor so-ciale promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig
wordt beschouwd met het hierboven vermelde di-ploma.




Je bent contactvaardig
en communicatief
Je bent stressbestendig




Je bent diplomatisch,
beleefd en respectvol
Je hebt een basiskennis
pc




Je kunt je vlot uitdrukken
in de twee landstalen
Je bent in het bezit van
een rijbewijs B

3. Wij bieden je





Een boeiende en
gevarieerde job binnen een
gemotiveerd team in één
van de grootste bedrijven
in België;
Statutaire betrekking
Degelijke betaalde
opleiding De eerste 5
maanden zal je een
aangepaste opleiding
volgen waarna je ingezet
zal worden op het terrein







Aantrekkelijk salaris:
nettoloon
beginnende eerste
veilgheidsbediende
die alleenstaand is:
1513 euro per
maand. Na 4 jaar
loopt dit bedrag op
tot 1764 euro.
Maaltijdcheques
Een vergoeding bij
nacht-,zaterdag- en
zondagwerk
Vakantiegeld en
eindejaarspremie

 Treinabonnement in
Benelux
 Voordelen voor het hele
gezin: gratis of
goedkoop met de trein
reizen, voordelige
vakantiekampen,
terugbetaling speelplein,
geboortegift, ziekte- en
hospitalisatieverzekering
, gezinsvriendelijke
verlofmogelijkheden

4. Welke stappen doorloop je?
Indien je voldoet aan het gestelde profiel zal je uitgenodigd worden voor een verplichte
infosessie. Daarna zal een schriftelijk examen georganiseerd worden om je schriftelijke
competentie te testen. Indien je hier op slaagt, volgt een gesprek waarbij gepeild wordt
naar je motivatie en je interesse in de job van veiligheidsbediende. Tijdens dit gesprek zal
ook je kennis van de tweede landstaal getest worden.
De weerhouden kandidaten worden vervolgens onderworpen aan een pre-screening door
de FOD Binnenlandse Zaken en de wettelijk voorziene psychotechnische testen bij Selor.
Indien deze stappen positief verlopen, kan je, na een medisch onderzoek, worden
aangeworven.
Tijdens de proefperiode van 1 jaar volg je een interne opleiding en alle nodige opleidingen
zoals voorzien in de Wet tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid van 10 april
1990.

Ontdek de werkomgeving
NMBS is de Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal en het vervoer van
en de communicatie met de reizigers. In het kader van haar opdracht van openbare dienst
staat ze in voor het binnenlandse en grensoverschrijdende vervoer van reizigers. Haar
prioriteiten hierbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers
enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking
worden gesteld. Daarnaast is NMBS actief in het internationale reizigersverkeer, in het
bijzonder door haar participaties in Thalys en Eurostar, en biedt ze via haar
dochteronderneming NMBS Logistics ook logistieke diensten aan in de sector van het
goederenvervoer. NMBS staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend
materieel, stations en onbewaakte stopplaatsen.

5. Vragen?
Over de selectieprocedure >

Emanuela Argetta

T. 02/525.3511

(De inhoud van deze vacature is onder voorbehoud van wijzigingen)

M. emanuela.argetta@hr-rail.be

