ProRail werkt in een dynamische omgeving waarbij samenwerking centraal staat. Letterlijk, omdat er treinen rijden die 24 uur
per dag moeten kunnen rekenen op betrouwbare en veilige infrastructuur. Figuurlijk, omdat ProRail zich in een boeiend
krachtenveld bevindt tussen vervoerders, overheid en reizigers, en rekening moet houden met veiligheid, milieu en de wensen
van de samenleving. We vinden het van belang dat onze medewerkers optimaal kunnen functioneren in deze omgeving en om dit
te realiseren – en te stimuleren – bieden wij een goed en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket.
Onze arbeidsvoorwaarden hebben wij vastgelegd in onze eigen Cao ProRail.

Persoonlijke keuzes maken in je
arbeidsvoorwaardenpakket
Je kunt voor een deel zelf je
arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen via
een Individueel KeuzeBudget (IKB). Zo kun je er
bijvoorbeeld voor kiezen je IKB in te zetten voor
extra verlof, salaris of een combinatie van
beiden

Reizen
Je ontvangt een NS Business Card
waarmee je vrij kunt reizen in de 2e klas,
zonder dat je hiervoor een eigen bijdrage
hoeft te betalen. Wil je 1e klas reizen? Dit
is mogelijk tegen een eigen bijdrage van
€ 15,- per maand. Evt. gezinsleden bieden
we een Business Card Dal 2e klas aan.
Wanneer een NS Business Card niet je
voorkeur heeft, kun je kiezen voor kmvergoeding woon-werkverkeer van € 0,19
per km met een max. van 70 km per dag

Opleiden & Ontwikkelen

Flexibiliteit

ProRail vindt jouw ontwikkeling belangrijk.
Wij blijven je uitdagen om meer uit jezelf te
halen. Samen met je manager bepaal je op
welke manier dat wordt vormgegeven.
Hiervoor heeft elke manager een eigen
opleidingsbudget. ProRail heeft een netwerk
van interne en externe opleiders, trainers en
coaches.

Flexibiliteit in werktijden* draagt bij aan
balans tussen werk en privé. We
kennen een fulltime dienstverband van
36 uur die je op verschillende manieren
kan invullen, bijv. 4x9. Er zijn
mogelijkheden voor parttime werken
en opname van ouderschapsverlof

Beloning
Bij ProRail ontvang je een marktconform salaris.
Je salarisverhoging hangt af van je prestaties en
ontwikkeling, welke jaarlijks in een
gesprekscyclus worden beoordeeld.
8% vakantiebijslag en 3,25% decemberuitkering
zijn onderdeel van je IKB

Verlof
Bij een fulltime dienstverband heb je,
afhankelijk van je leeftijd, tussen de 144 en
213 uur per jaar. Je kunt via het IKB (extra)
uren aan- of verkopen

* Dit is niet voor elke functie mogelijk en altijd in overleg

Pensioen en
verzekeringen
ProRail is aangesloten bij het
spoorwegpensioenfonds. Het
betreft een middelloonregeling
met een aantrekkelijke
pensioenpremie. Daarnaast heb
je de keuze om deel te nemen
aan onze collectieve
zorgverzekering en diverse
verzekeringspakketten
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