
Wij zoeken collega’s 

Wat bieden wij?  
- Voltijds contract met een degelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques en groepsverzekering; 

- 20 vakantiedagen + 12 inhaalrustdagen (bouwverlof); 

- Werkzekerheid binnen een familiaal bedrijf. 

Interesse? Of nog vragen? 
015/25 24 16 
dorien@vanormelingen-stas.be  
www.vanormelingen-stas.be  
 

Wij hebben als familiebedrijf al meer dan 40 jaar een passie voor het onderhoud en de aanleg 

van sporen en scharen ons zo mee achter een duurzaam milieu.  

 

Medewerker Voorwagen Onderstopmachine (m/v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

Wat zijn je taken?  
- Als medewerker van de voorwagen sta je in voor het correct (in)lezen van de geometrische gegevens van het 

spoor voor en na de doorgang van de onderstopmachine en breng je in samenspraak met de landmeter de 

nodige correcties aan;  

- Je communiceert met je collega’s uit de stopcabine zodat zij weten waar en hoe ze de triltanden in de ballast 

moet drillen; 

- Samen zorgen jullie er als 1 team voor dat de treinsporen op de juiste hellingsgraad en dichtheid vastliggen 

om het treinverkeer er nadien veilig over te kunnen laten rijden; 

- Je bent samen met je collega’s ter plaatse verantwoordelijk om voor de start van de werken en transporten 

alle nodige zaken te checken voor het veilig in werking en beweging te kunnen stellen van de machine; 

- Samen met je collega’s sta je in voor het periodieke onderhoud van de machine;  

- Je transporteert met de camionettes materiaal van en naar de verschillende werven.  

Wie ben jij? 
- Je bent een harde werker die werk ziet en een logisch technisch, wiskundig en geometrisch inzicht heeft; 

- Je wil werken volgens een zeer onregelmatig werkregime met regelmatig nachten, weekends en indien nodig 

voor de continuïteit van de werven overuren; 

- Je vindt veilig werken belangrijk; 

- Je drukt je vlot uit in het Nederlands;  

- Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer; 

- Je woont in de ruime regio rond Heist-op-den-Berg.; 

- Je bent medisch geschikt voor behalen OTW-rijbewijs (goed gehoor, niet kleurenblind) 

- Pluspunten: ervaring in de bouwsector, VCA-attest.  
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