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Vacature Opleider Treinbeveiliging 

Algemeen 
Railcenter is een unieke plek die vakmanschapsontwikkeling, technologie, veiligheid en 
vakmensen met liefde voor het spoor met elkaar verbindt. Railcenter werkt nauw samen met 
partners als infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en 
kennisinstituten, overheden en andere stakeholders. We hebben elkaar nodig om te werken 
aan een veiliger en beter spoor. Vakmensen komen bij Railcenter voor: het volgen van een 
opleiding, het uitvoeren van testen, het delen en opdoen van kennis, het werken aan innovaties 
in het spoor en het delen van hun passie. Railcenter biedt de railsector een podium waar zij aan 
studenten, zij-instromers en internationale gasten kan laten zien waar ze voor staat en wat ze 
waard is. De ambities van Railcenter zijn terug te vinden in onze vier speerpunten: 
Vakmanschapsontwikkeling, Testen en Simuleren, Ontmoeten en Inspireren en Promoten. 
 
Wegens grote vraag naar onze opleidingen zijn wij op zoek naar een:  
 

Opleider Treinbeveiliging 
 

Functieprofiel 
De opleider treinbeveiliging is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 Het geven van opleidingen op het gebied van treinbeveiliging. 

 Het bijstellen van opleidingsmaterialen naar aanleiding van opleidingsuitvoering, 
evaluaties en verandering in regelgeving of werkinstructies. 

 Het begeleiden van deelnemers. 

 Het onderhouden van opleidingsmiddelen. 
 

Wat zoeken wij? 
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met: 
 Minimaal een mbo-niveau 4 elektrotechniek of vergelijkbaar. 

 Kennis en ervaring met treinbeveiligingssystemen bij voorkeur vrije-baan en NX-
installaties. 

 Ervaring of affiniteit met het geven van opleidingen aan volwassenen. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Een klantgerichte en zelfstandige werkhouding. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een fulltime functie van 38 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding 
en ervaring en bedraagt maximaal € 3.900,- per maand (schaal 6) op basis van een 38-urige 
werkweek. Naast het vakantiegeld kennen we een eindejaarsuitkering van 3%. Daarnaast 
hebben we een uitstekende pensioenregeling. 
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Meer informatie: 
Ga naar de website www.railcenter.nl of check onze social media Facebook, LinkedIn en 
Instagram. 
 
Inlichtingen: 
Railcenter 
Richard Oostland 
Manager Treinbeveiliging 
richard.oostland@railcenter.nl 
033-4674727 
 
Sollicitaties: 
Railcenter 
Marianne Alink 
P&O 
po@railcenter.nl 
Postbus 243 
3800 AE Amersfoort 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


