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1. Context van de functie 

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij 
centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming 
te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles 
in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. 

 
De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat 
‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op 
professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. 
Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, 
gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven. 

 
Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations met de bijhorende 
parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.000 ha terreinen (meer dan 14.000 percelen) en 2.305 
gebouwen (meer dan 4 miljoen vierkante meter netto oppervlakte). 500 commerciële concessies vinden plaats 
in 129 stations voor een oppervlakte van 45.000 m². De directie Stations telt meer dan 1.400 medewerkers en 
is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks 
wordt er ongeveer 150 miljoen euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgevingen. Op jaarbasis 
worden er ongeveer 200 schattingsdossiers opgesteld (intern / extern). 

 
De directie NMBS Stations is momenteel op zoek naar een Schatter voor het team Evaluation & Pricing. 
Je werkzetel bevindt zich in Brussel, vlak bij het station Brussel-Zuid. 

 
2. Functie en verantwoordelijkheden 

Als medewerker Evaluation & Pricing - Schatter draag je bij aan een correcte schatting van de onroerende 
goederen van de NMBS. 

 
De belangrijkste verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn: 

• Je bent verantwoordelijk voor de analyse en evaluatie van de waarden (marktwaarde, markthuurwaarde, 
gedwongen verkoopwaarde, gelegenheidswaarde, …) van de onroerende goederen NMBS. 
(Hoofdzakelijk regio Oost- en West-Vlaanderen). 

• Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en analyseren van alle pertinente gegevens over het 
opstellen van de marktwaardes en de huurwaardes: de evolutie van de immobiliënmarkt, de socio- 
economische studies, de fysieke kenmerken, de mogelijke inkomsten, de exploitatiekosten, wetteksten 
en rechtspraak, opbrengstratio’s, kapitalisatieratio’s en alle andere relevante elementen. 

• Je maakt schattingen van de waarden van onroerende goederen (gebouwen en terreinen) op basis van 
verschillende schattingsmethodes (cash flow, vergelijkingspunten, toekomstig gebruik, 
vastgoedberekening voor projectontwikkelaars), rekening houdend met het optimale gebruik en in functie 
van de diverse wetten en reglementering. 

• Je werkt samen met externe schatters in functie van een kadercontract en in functie van het beschikbare 
budget. 

• Je analyseert en beantwoordt de vragen om herziening van een schatting. 
• Je werkt nauw samen met de andere betrokken diensten (verkopen, concessies, GIS, Inventaris, …). 
• Je maakt gestructureerde schattingsdossiers op. 
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3. Profiel 
Toegangsvoorwarden: 

• Referentiegraad: Adviseur 
◦ Je beschikt over een masterdiploma. 

• Referentiegraad: Industrieel of Burgerlijk Ingenieur, Ingenieur-Architect of Architect 
◦ Je beschikt over een diploma Industrieel of Burgerlijk Ingenieur, Ingenieur-Architect of Architect. 

• Referentiegraad: Bureauchef 
◦ Je bent titularis van een graad rang 3 of je bent laureaat van een selectieproef die toegang biedt 

tot een graad van rang 3 en je bent in het bezit van een bachelordiploma met minimum 5 jaar 
relevante ervaring. 

• Referentiegraad: Administratief Secretaris 
◦ Je beschikt over een bachelordiploma met minimum 4 jaar relevante ervaring. 

• Referentiegraad: Onderbureauchef 
◦ Je bent titularis van een graad rang 4+ en je beschikt over een bachelordiploma met minimum 4 

jaar relevante ervaring. 
 

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest 
afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie. 

 
Bovendien: 

• Je hebt interesse in de vastgoedmarkt. 
• Je bent in staat plannen te lezen. 
• Je hebt redactionele capaciteiten. 
• Je hebt affiniteit met informatica, meer bepaald met het gebruik van gegevensbanken. 
• Je werkt vlot met windows en office 365. 
• Je drukt je vlot uit in het Frans. 
• Je bent nauwkeurig en grondig. 
• Je bent integer en discreet. 
• Je kan zelf zelfstandig werken. 

 
4. Wij bieden je 

Bij NMBS draag je elke dag bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, een mobiliteit 
die betaalbaar is voor iedereen. Een van de prioritaire doelstellingen van NMBS is een financieel gezond bedrijf 
te zijn, met ambitie om te groeien. Jouw functie speelt daarbij een doorslaggevende rol. 
Wij bieden je een werkomgeving met ruimte voor initiatief, opleidingen, flexibiliteit, evenwicht tussen werk en 
privé en maatschappelijk engagement met een aantrekkelijk loon en tal van andere voordelen. 

 
 
5. Welke stappen doorloop je? 

1. Schrijf je in via onze website. https://www.despoorwegenwervenaan.be 
2. Als je cv en motivatiebrief overeenstemmen met het profiel nodigen we je uit voor niet-eliminerende 
geschiktheidsproeven en een persoonlijkheidsvragenlijst. De directie behoudt zich het recht voor om enkel de 
kandidaten te selecteren van wie het profiel het best aansluit bij het gevraagde profiel. 
3. Daarna volgt een gesprek om je kennis, motivatie, ervaring, vaardigheden en competenties te evalueren. 
4. Als je geselecteerd wordt, hoef je ons alleen nog de nodige administratieve documenten te bezorgen 
(uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz.). 

 
De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn. 

 
6. Vragen? 

Over de jobinhoud: 
Patrick Nguyen 
T. 02/525 20 45 
M. patrick.nguyen@belgiantrain.be 

 
Over het selectieproces: 
Evelien Baetens 
T. 02/525 23 02 
M. evelien.baetens@hr-rail.be 

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
mailto:patrick.nguyen@belgiantrain.be
mailto:evelien.baetens@hr-rail.be


Belangrijke opmerkingen: 
 

1. Selectieprocedure 
 

 Deze proef wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het bericht 13 H-HR/2019 
http://intranet.hr-rail.be/NL/Regelgeving/Avis/Documents/Bericht_2019_H-HR_13.pdf 

 

 Indien je geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we je uit jouw kandidatuur in te 
dienen. 

 
o Als je medewerker bent bij Infrabel of HR Rail: 

De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website 
www.despoorwegenwervenaan.be. 

 

Om dit te doen is het noodzakelijk om een persoonlijk account op bovenstaande 
website aan te maken. 
Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van 
de persoonlijke account. 

 
De directie behoudt zich van het recht om het aantal kandidaten te beperken tot de 
kandidaten waarvan het profiel het best aansluit bij de jobomschrijving. 

 
 

o Als je medewerker bent bij NMBS: solliciteer dan via mobility board, klik hier om 
toegang te krijgen: 
https://performancemanager.successfactors.eu/sf/careers?company=nmbsnation&login 
Method=SSO 

 
 

Deze procedure vervangt de inschrijving via de site www.despoorwegenwervenaan.be. 
 
 

2. Statutaire kandidaten 
 
 

 Indien u een statutair personeelslid bent, kan u bij deelname aan deze selectie, in volgende 
gevallen, uw statuut behouden; 

 
A. Rang 3 en hoger: 
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma. 

 
B. Rang 9 tot rang 4+: 
• Toegang tot een selectie, zonder valorisatie van een diploma; 
• Toegang tot een selectie, met valorisatie van een diploma, indien het gaat om een knelpuntberoep. 

 
3. Aanduiding 

 

 Indien u laureaat bent van een proef die toegang geeft tot de referentiegraad, en u aangeduid 

http://intranet.hr-rail.be/NL/Regelgeving/Avis/Documents/Bericht_2019_H-HR_13.pdf
http://www.despoorwegenwervenaan.be/
https://performancemanager.successfactors.eu/sf/careers?company=nmbsnation&amp;loginMethod=SSO
https://performancemanager.successfactors.eu/sf/careers?company=nmbsnation&amp;loginMethod=SSO
https://performancemanager.successfactors.eu/sf/careers?company=nmbsnation&amp;loginMethod=SSO
https://performancemanager.successfactors.eu/sf/careers?company=nmbsnation&amp;loginMethod=SSO
http://www.despoorwegenwervenaan.be/


wordt in deze graad, dan zal u worden geschrapt van de laureatenlijst voor deze graad. In geval 
van een onvoldoende proefperiode zijn de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 van toepassing. 

 
4. Aanstelling als statutair personeelslid 

 

 Indien de functiebeschrijving overeenstemt met uw huidige graad, behoudt u uw huidige graad 
alsook de hieraan verbonden weddeschalen en uw datum van ranginneming. 

 Indien de functiebeschrijving is verschillend is van uw huidige graad, wordt u aangesteld in de 
graad die overeenstemt, met de hieraan verbonden weddeschalen en krijgt u een nieuwe datum 
van ranginneming. 

 
BIJZONDERHEDEN: 

 
• Indien u aangesteld wordt in een graad van dezelfde rang, waarbij de weddeschalen lager 

zijn, zal u eventueel een opslorpbare weddetoeslag toegekend krijgen. Dit wil zeggen dat u 
geen loonverlies doet t.o.v. van uw huidige situatie; 

• Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van adjunct-eerste (…) en deelneemt 
aan een post met profiel van rang 3, dan zal u uw huidige situatie behouden; 

• Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van eerste (…) én een functie van 
expert bezit, dan zal u in geval van deelname aan een post met profiel van 3 uw situatie 
behouden indien de sollicitatieoproep dit expliciet vermeldt. 

• Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van rang 3 – 2e trap en deelneemt 
aan een post met profiel van rang 3 – 1e trap, dan zal u aangesteld worden in de graad van 
rang 3 – 2e trap die overeenstemt met de bevorderingsonderafdeling van de 
referentiegraad. 

• Indien u een neutralisatie heeft of een verbod tot aanwerving, kan u niet deelnemen aan de 
selectie. 
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