Treinbegeleider, Treinbegeleidster :
deel je passie

voor de

klant met ons
Gids voor kandidaten “Treinbegeleiding”

Als je een job zoekt, is het
belangrijk te weten wat die
inhoudt. Het is namelijk de
bedoeling dat je deze voor een
hele tijd met plezier zal uitvoeren.
Treinbegeleid(st)er is dan ook een
heel gevarieerde job. Een cruciale
job binnen de NMBS, met heel
wat verantwoordelijkheid, die je
bovendien niet op de schoolbanken leert!

Daarom zoeken we gemotiveerde, getalenteerde mensen die
de klantgerichtheid in het bloed hebben en er volledig willen
voor gaan. We investeren dan ook heel wat in onze kandidaten. Zo begin je de job met een full-time opleiding en word je
pas echt treinbegeleid(st)er als je slaagt voor de verschillende
modules.
In deze brochure vind je heel wat info zodat je kan afwegen of
deze job iets voor jou is. Ze zal je ook helpen met de voorbereiding van de toelatingsproeven.
We hopen je snel in ons team te mogen begroeten.

Centraal in deze job : DE KLANT

Treinbegeleider, een job voor mensen
met zin voor klantgerichtheid,
verantwoordelijkheid en initiatief
De hoofdtaken van de treinbegeleider kan je in 3 catégorieën indelen:

Welke categorie prioritair is tijdens je
jobuitvoering, hangt af van de situatie. Met jouw zin voor verantwoordelijkheid en analyse zal jij de situatie inschatten en beslissingen nemen. Maar één
zaak is primordiaal : In alles wat je doet, staat
de klant centraal !
Via deze link kan je
een filmpje bekijken
rond de job

In alles wat je
doet, staat de
klant centraal

Het

commercieel

aspect maakt

deel uit van de service aan de klant
en is waarschijnlijk het meest
zichtbare aspect van de job. Als
treinbegeleider verdedig je de
commerciële belangen van het
bedrijf met het aspect klantenbinding altijd in je achterhoofd. Op een
ondersteunende, behulpzame manier
controleer je de klant en regulariseer je hem/
haar als de gebruiksvoorwaarden niet correct worden gevolgd; en dit
aan de hand van de geldende procedures. Heb je geen pasklare
oplossing voor de situatie of dreigt deze te ontsporen, dan kan je
beroep doen op de veiligheidsdiensten. Jouw empathie, je zin voor
analyse van een situatie, je zelfcontrole in stressvolle situaties zijn
sleutelcompetenties in deze
context.

Het commerciële aspect
van de job is zeer zichtbaar.
Empathie, veelzijdigheid en
stressbestendigheid
zijn
basiscompetenties in dit
beroep.

Maar

dienstverlening is meer dan het commerciële aspect. Het

omvat taken zoals aankondigingen doen, informatie geven, personen
met beperkte mobiliteit helpen, een kind z’n eigen ticket laten
afknippen of even praten met iemand die daar nood aan heeft.
Dienstverlening is een manier van
werken, een
attitude, want
uiteindelijk is elke taak een dienst
aan de klant. Het is de basis van de
job. En het meest motiverende is de
waardering die je ervoor krijgt van
de klant.
KLANT CENTRAAL is de spil in onze
dienstverlening. In dit project
focussen we op de verbetering van
alle aspecten van de zogenaamde
“customer journey”, de reis van de klant. Ons doel is dat de klant op het
einde van deze “customer journey “ zegt : “Volgende keer
neem ik weer de trein”.

Dienstverlening is de
basis van je job; het aspect bij uitstek waarmee je de klant zin
geeft later weer de
trein te nemen.

CUSTOMER JOURNEY

Exploitatieveiligheid

is misschien

een minder zichtbaar aspect, het is
uiterst belangrijk en zorgt er voor
dat het treinverkeer vlot en veilig
kan verlopen. Nonchalance in deze
context kan dan ook ernstige
gevolgen hebben.
Een veilige treinrit verzekeren, ligt
niet enkel bij de bestuurder.
Een groot deel van de basisopleiding is
er aan gewijd en ook tijdens je carrière blijf je
opleiding krijgen om op de hoogte te blijven van o.a. de exploitatierichtlijnen.
Tijdens de basisopleiding volg je
trouwens een module waarbij je, bij
het slagen er van, een certificaat
ontvangt dat stelt dat je als boordchef
mag fungeren. Tijdens je carrière
gebeurt er bovendien op regelmatige
tijdstippen een herevaluatie om op te volgen dat je de competenties
van boordchef nog bezit en de veiligheid
blijft waarborgen.
Ons bedrijf en al onze partners moeten
garant staan voor de veiligheid van onze
klanten, haar medewerkers en dus ook
voor jou. Iedere werknemer heeft daar
zijn rol in te spelen.

Om alles vlot te laten
verlopen is het aspect
veiligheid uiterst
belangrijk.

Stiptheid staat op de hoogste podiumplaats bij de klant. Als de trein op tijd is,
is de klant vaak ook over de andere aspecten van z’n reis tevreden. Als reiziger denk je er waarschijnlijk ook zo
over.
Ook hier heeft de treinbegeleid(st)er
meer
invloed
dan je wel zou
denken. Jij geeft uiteraard het vertrek
aan de trein, maar ook vooraf zijn vele andere aspecten belangrijk. En alles
begint bij jezelf; zoals je hieronder
kan zien.

Stiptheid staat op de
hoogste podiumplaats
bij de klant. Is de trein
op tijd, is hij vaak ook
tevreden over andere
aspecten van z’n reis.

Een centrale en een regionale structuur
Al je taken worden je aangeleerd in ons opleidingscentrum
TAP@S in Brussel. Daarna word je ondersteund door een
centrale en een regionale structuur van medewerkers.

Train Academy Passenger @ your Service

REGIONAAL

CENTRAAL
De medewerkers van TAPAS en van wat
we de “centrale diensten” noemen, staan
in voor je basisopleiding en voor je
verdere overkoepelende ondersteuning.

De regionale medewerkers begeleiden je van dichtbij, zowel voor operationele begeleiding
op het terrein als voor het op niveau houden van je vaardigheden.

5 districten - 13 zones - 43 depots
Elke dag (wat wij “prestatie” noemen) begin je en eindig je in dezelfde standplaats (wat we
in spoortaal “depot” noemen). Na je opleiding word je aan een depot toegewezen, maar je
kan daarna je overplaatsing aanvragen naar een ander depot .*

•
•
•

5 districten
13 zones
42 depots

Je kan geen overplaatsing vragen naar Brussel Europe. Dit is een aparte entiteit voor treinbegeleiders die in
Internationale treinen werken en daarvoor een hogere graad behaald hebben.

Flexibiliteit troef
Werkschema
Op alle uren, dag en nacht rijden er treinen. Een treinbegeleider werkt minimum 6u en maximum 9u per dag
maar heeft onregelmatige uren. Daarnaast moet je ook
vaak tijdens de weekends of op feestdagen werken. Dit
geeft je wel vrije tijd als de meeste andere mensen aan
het werk zijn.
Als treinbegeleid(st)er moet je dus flexibel zijn.

Als treinbegeleid(st)er
moet je veelzijdig zijn,
flexibel, maar daar krijg
je heel veel voor terug.

Juist omdat de treinen ten allen tijden rijden,
wordt alles goed vooraf gepland. Zo heb je de
meeste tijd een vastliggende planning maar
heb je ook meerdere weken per jaar een
“reserveperiode”. Deze reserveperiode is
ingebouwd om afwezige bedienden (ziek,
vakantie) te vervangen. Tijdens die periode
wordt je planning op kortere termijn vastgelegd en heb je dus iets minder zekerheid.

Taalkennis
Om klanten te woord te staan, is het natuurlijk
handig om talen te kennen; maar de enige officiële vereiste is dat je de tweede landstaal kan
gebruiken. Daarvoor moet je slagen voor een
Selor-examen.
Hoe sneller je je Selor-examen aflegt, hoe sneller je ook de taalpremie ontvangt. Lukt het niet
de eerste keer, kan je opleiding volgen en het
later opnieuw proberen.

Loon en voordelen
Tegenover dit alles staat een mooi loon. Dat loon heb je trouwens vanaf het begin, dus ook
als je in opleiding bent. Je loon stijgt dan met de jaren dienst die je volbrengt. Eens je aan
het werk bent, krijg je naast je loon ook verschillende premies (nacht- en weekendwerk,
taalpremie enz.?)
Je hebt een vrijkaart of vrijbiljetten voor jou en je gezin om met de trein te reizen. En ook
sommige voordelen in internationaal verkeer. NMBS heeft een eigen ziekenfonds en er zijn
nog tal van voordelen waarvan je kan genieten.

Wil je na een tijdje hogerop, dan zijn
er tal van mogelijkheden om door te
groeien in ons bedrijf. Dit kan binnen
treinbegeleiding zelf zijn (bedienen
van internationale treinen, lesgever,
Team Leader enz…) maar dat kan
eventueel ook in een andere
discipline.

Hoe word je treinbegeleid(st)er ?
De aanwerving
In eerste instantie zijn er een taaltest en een algemene psychologische test. Daarna volgt een infosessie en een selectiegesprek met een jurylid uit het beroep en een psycholoog.
Slaag je daarvoor, dan volgt later nog een psychologisch
gesprek en een medisch onderzoek. Het betreft allemaal testen en gesprekken waarvoor
je geen specifieke voorkennis nodig hebt, maar waar eerlijkheid en zelfkennis het belangrijkst zijn. Tijdens het selectiegesprek peilen we dan ook naar je motivatie en gaan we na
of je aan het gevraagde profiel beantwoordt.
Na het slagen van dit alles gebeurt de aanwerving.

De opleiding
Een treinbegeleider moet heel wat kennis aanleren (procedures, producten, omgaan met
klanten, gebruik van je werktools enz). Daarvoor doorloop je een basisopleiding die een
kleine 80 dagen duurt en bestaat uit verschillende modules. Hierna krijg je een overzicht
van deze modules, de insteek ervan en de evaluaties die ermee gepaard gaan.

De opleiding

1 Customer Care Training
Iedereen die bij de NMBS een job kiest waarbij hij of
zij in rechtstreeks contact zal staan met klanten,
begint de opleiding met deze transversale module.
Ze wordt in gemengde groepen gevolgd met
verschillende beroepscategorieën samen. Deze
module is dan ook volledig op de klant gericht. De
inhoud ervan is een inleiding op verschillende
soorten materie en wil vooral beantwoorden aan 3
basisvragen van de klant :
• WAT IS DE BESTE REISWEG ?
• WAT IS HET BESTE VERVOERBEWIJS ?
• HOE KAN IK DE KLANT BEST HELPEN ?

2 Basic
Daarop volgt de eerste module specifiek aan de
functie van treinbegeleider. De module “Basic”
gaat iets dieper in op de onderwerpen eigen aan
je beroep (het takenpakket van de
treinbegeleider, wat moet je bij hebben,
spoorwegaardrijkskunde, basis materieelkennis,
vervoerbewijzen enz.) Op het einde van de
module doe je een eerste stage op het terrein
en heb je een schriftelijke en mondelinge
evaluatie.

3 Certificaat
Iedereen die in België als boordchef van een
trein fungeert, moet een certificaat hebben.
De materie in dat verband wordt verzorgd in
de module “Certificaat”. Het betreft heel wat
procedures en reglementering die te maken
hebben met ‘Hoe een trein veilig laten rijden?’
Deze module wordt ook afgesloten met een
schriftelijke en mondelinge evaluatie.

4 Expert
De module expert is het laatste deel van je opleiding.
Je gaat dieper in op alles wat je al hebt gezien om zo
dus een “expert” te worden. Een groot deel van deze
module breng je in stage op het terrein door en
uiteraard volgen hier ook evaluaties over: een
theoretische mondelinge en schriftelijke proef en
een praktijkproef in de trein.

Tot slot
Afhankelijk van de depot waar ja naartoe gaat, volg je nog een module regionaal rond het bedienen van
treinen tot net over de grens. Het gaat hierbij om een korte module die de specifieke onderwerpen
bespreekt eigen aan het bedienen van treinen in dit buurland.

We hopen dat je voldoende info hebt en dat deze info je zin om de job
als treinbegeleid(st)er te beginnen, alleen maar heeft doen groeien.
Heb je nog vragen, kan je altijd terecht bij HR.

SAMEN PROS

Welkom
bij het bedrijf dat de
spilfiguur is en wil blijven
in een steeds groeiende
mobiliteitsmarkt.

