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1 DE VACATURE IN HET KORT 

VLAIO heeft een centrale rol in de uitrol van de Vlaamse beleidsplannen voor de klimaat- en 
energietransitie (Vlaams Energie- en Klimaatplan). Met al onze acties ondersteunen we innovatie en 
ondernemerschap in dat domein. Hierbij gaat het dikwijls om ambitieuze (investerings-)projecten die een 
hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen kunnen genereren of voor een substantiële doorbraak en/of 
versnelling kunnen zorgen m.b.t. de prioritaire beleidsdoelstellingen binnen Vlaanderen. Dergelijke 
projecten doen beroep op verschillende overheidsdiensten (financiering, subsidies, regelgeving, 
vergunningen, …). Daarom hebben we een specifieke aanpak opgezet (economische speerpuntprojecten – 
ESP) om hen hierbij gericht en snel te ondersteunen. 
 
Vanuit het Team Missies & Transities zoeken we een gemotiveerde collega om deze uitdagende opdracht 
mee in te vullen. In ons klein team zal je aanvragers bijstaan en een aantal specifieke 
verantwoordelijkheden opnemen, waarbij je gebruik maakt van je ervaring met energievraagstukken en 
innovatie daaromtrent. Je komt in contact met alle hoeken van het agentschap. Samen met de collega’s 
actief rond energie en klimaat ondersteun je de realisatie van het VEKP.  
 
 
Meer gedetailleerde informatie over het takenpakket vind je onderaan (puntje 3 ‘Takenpakket). 

2 FUNCTIECONTEXT 

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties 
en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  
 
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle 
ondernemers in Vlaanderen. Wij stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen 
bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:  

• het stimuleren van groei en innovatie door ondernemingen financieel te ondersteunen via 
subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren;  

• het bevorderen van ondernemerschap door samen te werken met sterke partners die kmo’s 
kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname;  

• het ondersteunen van clusters door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek 
op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen;  

• het bevorderen van omgevingsfactoren door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het 
voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.  

 
Wij, dat zijn 400 enthousiaste VLAIO-collega’s die zich samen met een netwerk van partners uit de 
overheid en de bedrijfswereld dagelijks inzetten voor alle ondernemers in Vlaanderen. 
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Bij VLAIO kom je terecht in een warme organisatie waar:  
• mensen fier zijn om medewerker bij VLAIO te zijn;  

• medewerkers duidelijk kunnen uitleggen waar VLAIO voor staat;  

• medewerkers zich door de organisatie gewaardeerd en ondersteund voelen in de uitoefening van 
hun job;  

• VLAIO-collega’s elkaar kennen en elkaar ook als collega’s beschouwen.  

Nadruk bij het Project Missies & Transitie ligt daarbij op de doorgedreven digitalisering van de hele 
Vlaamse economie en het ecosysteem waarbinnen deze functioneert, de transitie naar een circulaire 
economie, en de klimaat- en energietransitie. 

 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Projecten in het domein klimaat- en energietransitie ondersteunen. Aanvragers bijstaan vanuit je 
ervaring met energie- en innovatievraagstukken.  
Ontwikkelen, behartigen en implementeren van beleid met als doel de beleidsbepaler(s) in staat te 
stellen juiste en politiek gedragen beleidsbeslissingen te nemen en toepassingen omtrent het beleid te 
initiëren, te stimuleren en te bewaken. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Beleidsvoorbereiding  

 

Proactief verzamelen, genereren en verwerken van 

informatie en uitbouwen, onderhouden en consulteren 

van netwerken met als doel het beleid met kennis en 

data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke 

richting van het beleid en proactief behoeften, 

opportuniteiten of knelpunten te identificeren. 

 

- Onderzoeken van beleidsnoden uit studies, contacten, 
netwerken, … incl. het opzetten van 
beleidsvoorbereidende studies 

- Evalueren van mogelijke evoluties op het vlak van 
economie, grote maatschappelijke uitdagingen, 
innovatie, … in relatie tot de specifieke beleidsvragen 

- Analyseren van de positie van Vlaanderen voor de 
betrokken uitdagingen 

- Analyseren van de internationale context en in het 
bijzonder de evoluties binnen de EU voor de betrokken 
uitdagingen 
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Beleidsontwikkeling 

 

Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van 

beleidsplannen met als doel een visie, een plan van 

aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen 

en op te leveren. 

 

- Maken van of belangrijke bijdragen leveren voor 
conceptnota’s, insteken voor beleidsnota’s en 
beleidsbrieven, nota’s of mededelingen VR, … 

- Afstemmen met verschillende beleidslagen: 
maatschappelijke actoren, binnen VLAIO, binnen het 
beleidsdomein EWI en andere beleidsdomeinen, EU-
geledingen, … en finaal de minister   

- Intakken op de federale en Europese kaders 

 

Draagvlak en betrokkenheid 

 

Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de 

organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en 

de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen 

met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te 

vergroten. 

 

- De relevante actoren identificeren 

- Afstemmen met de diensten en afdelingen van VLAIO 

- Afstemmen van de beleidsvoorstellen en de uitvoering 
van het beleid met andere actoren binnen het 
beleidsdomein EWI en met andere beleidsdomeinen, … 

- Afstemmen met de Vlaamse actoren in de 
internationale fora op de voor de betrokken uitdaging 
relevante thema’s 

- Met al deze doelgroepen blijvende interactie 
organiseren 

- Zichtbaar zijn als aanspreekpunt binnen en buiten de 
organisatie 

 

Beleidsimplementatie  

 

Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en 

uitvoering van de beleidsimplementatie met als doel 

ervoor te zorgen dat de implementatie van het beleid 

efficiënt verloopt. 

- Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak om het 
beleid tot uitvoering te brengen, binnen de 
planningscyclus van VLAIO en rekening houdend met 
de ruimere planningscycli van de VO 

- Uitwerken van handleidingen, documentatie, … voor de 
interne en externe betrokkenen bij de uitrol van het 
beleid  

- Middelen en mensen mobiliseren om de plannen in te 
vullen, zo nodig met een innovatieve insteek 

- Mobiliserend samenwerken met de betrokken 
afdelingen van VLAIO 

- Zo nodig zelf intensief meewerken om (deel)projecten 
te realiseren 

- Actief meewerken aan interne trajecten binnen VLAIO 
om de mogelijkheden voor de uitvoering van het beleid 
te verbeteren 

- Organiseren van of deelnemen aan overlegorganen, 
stuurgroepen, werkgroepen, … die de implementatie 
van het beleid ondersteunen  

- Organiseren van informatiedoorstroming over nieuw 
beleid naar de betrokken diensten en mensen 

- Integreren van de aanpak naar de externe stakeholders 
toe 

- Verantwoordelijkhied dragen voor meerdere 
omvangrijke beleidsagenda’s (incl. belangrijke 
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financiële impact) en zorgen voor synergie in de aanpak 
waar mogelijk 

 

Opvolging en bijsturing 

 

Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de 

(beleids)monitoring en –evaluatie met als doel om via 

bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren. 

- Opzetten van monitoring voor de opvolging van de 
uitvoering en de evoluties in het beleidsveld, in 
samenwerking met de afdeling Data en Interne 
Innovatie 

- Rapporteren over de uitvoering van de plannen, binnen 
VLAIO en naar de verschillende beleidsniveaus 

- Antwoorden op beleidsgerichte vragen van allerlei 
oorsprong: management, voogdijminister, regering, 
parlement, … 

- Voorstellen van bijsturingen aan de plannen en de 
uitvoering 

 

Communicatie 

 

Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de 

communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid 

met als doel het beleid bij interne en externe 

doelgroepen bekend te maken. 

 

- Actief en creatief bijdragen tot de communicatie over 
de betrokken thema’s, in samenwerking met de Dienst 
Communicatie, zowel wat de aanpak betreft als wat de 
content betreft 

- Afstemmen van communicatie-initiatieven met de 
andere stakeholders, in het bijzonder in het VLAIO-
netwerk 

- Meewerken aan communicatie-initiatieven van de 
minister 

- Oog hebben voor zowel de direct betrokken actoren als 
de bredere maatschappelijke geledingen 

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis 

en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel via 

integratie van de praktische en theoretische 

ontwikkelingen de kwaliteit van het beleid continu te 

verbeteren. 

- Deelnemen aan studiedagen, opleidingen, symposia, 
netwerkevents, …   

- Opvolgen van publicaties, studies, adviezen van SERV, 
VARIO, … 

- Opvolgen van internationale trends  

- Opvolgen van beleidsinitiatieven in het buitenland, incl. 
de EC 

- Vormingssessies opzetten, documentatie  verspreiden, 
successtories kenbaar maken, … 

- Geregeld intern briefen over belangrijke evoluties 
(kabinet, management, netwerk, collega’s, …) 

 

Beleidsbeïnvloeding 

 

Inbrengen en beargumenteren van het Vlaamse (en 

Belgische) standpunt in (inter)nationale beleid- en 

besluitvormingsproces met als doel mee vorm te geven 

aan het (inter)nationaal beleid vertrekkend van de 

Vlaamse belangen. 

 

- Vertalen van de Europese evoluties en instrumenten 
voor de betrokken uitdaging naar de toestand in 
Vlaanderen 

- In samenwerking met de collega’s binnen VLAIO actief 
naar Europa (Team internationaal, EEN, NCP, …), EWI 
(in het bijzonder de programmavertegenwoordigers en 
desgevallend de vakdepartementen en BuZa de 
Vlaamse standpunten onderbouwen en waar mogelijk 
verdedigen 
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- Relaties uitbouwen met Europese organisaties, in het 
bijzonder wat innovatie-ondersteuning betreft, ter 
ondersteuning van Vlaamse actoren 

- Waar nodig de inventaris en status questionis in 
Vlaanderen bijhouden en internationaal kenbaar 
maken 

- Relevante activiteiten van FIT ondersteunen 

 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure voor statutarisering als je op de uiterste inschrijvingsdatum 
voldoet aan volgende twee voorwaarden: 
 

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
binnen de eigen entiteit. 
Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de eigen entiteit in een betrekking met een salarisschaal 
van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige 
inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met 
algemene bekendmaking1 . 
Of  
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen 
de eigen entiteit en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad 
van de vacature (VPS art. III 22).  
 

 
Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je 
kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
 
 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

http://naricvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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2) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring. 

 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Eric Min, Eric.min@vlaanderen.be). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

Je hebt een diepgaande kennis op het vlak van energie en de daarmee verbonden klimaataspecten, 
gestoeld op inzichten in theoretische concepten en beginselen en hun context.  
Je hebt grondige kennis en begrip van aanverwante reglementeringen, normen, …  
Je hebt dieptekennis van één expertisegebied of  goede kennis van verschillende expertisegebieden + 
goede kennis van de hele organisatie en inzicht in formele en informele netwerken. 

 

 Pluspunten  

Je hebt een werk- en denkniveau vereist is overeenstemmend met een master met minstens 6 jaar 
ervaring of doctoraat (of gelijkwaardig door persoonlijke ontwikkeling, zelfstudie, ...). 

 
 

 Persoonsgebonden competenties 

• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 2) 

• Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze 
aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2) 

• Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 
3) 

• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 
komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 2) 

• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 
dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 3) 

• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 

• Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2) 
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Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je hebt de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
4. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5 AANBOD 

• Je werkt via een systeem van glijdende werktijden en hebt gelegenheid om verschillende dagen per 
week te telewerken.  

• De hoofdplaats waar je werkt ligt in Brussel. 
• We bieden je 35 dagen vakantie per jaar en daarnaast ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar  

• Je wordt aangeworven in de graad van adviseur ingenieur (rang A2) met de bijbehorende 
salarisschaal A221. Beroepservaring in de openbare sector wordt volledig gevalideerd. Relevante 
privé-ervaring of ervaring als ondernemer worden normaliter ook verloond (tot maximum 20 jaar).  
Via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je een bruto en netto 
berekening maken van je maandsalaris, vakantiegeld en eindejaarspremie aangepast aan jouw 
ervaring en persoonlijke situatie.  

• Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de 
vacature bent tewerkgesteld. 

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt door de werkgever betaald. 
• Je ontvangt maaltijdcheques.  
• Daarnaast biedt de Vlaamse Overheid je ook nog een aantal andere voordelen in natura zoals een 

fietsvergoeding, een gratis basishospitalisatieverzekering (Je kan deze upgraden of gezinsleden 
aansluiten tegen een gunstig tarief), een griepvaccinatie, korting voor pretparken en culturele 
evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen,…  
 

• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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sector of als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve 
anciënniteiten.  In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

 
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

 
6 SELECTIEPROCEDURE  

Door de COVID19-crisis passen de selectoren momenteel hun werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures bij voorkeur digitaal uitgevoerd.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op 
de hoogte. 
 

6.1. MODULE 1: EERSTE SCREENING  

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of 
je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1 voldoet.  

 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening gebeurt in de week van 16 augustus 
 
Indien er slechts één kandidaat geslaagd is na de cv-screening en deze kandidaat is objectief geworven 
op het niveau van de vacature, kan deze selectie op basis van het dossier worden afgerond.  
 

6.2. MODULE 2: PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST 

 
Door middel van een persoonlijkheidsvragenlijst – indien deze nog niet aanwezig is in het dossier van 
de betrokken kandidaat – worden de competenties gescreend. De resultaten zijn adviserend. 
 
Deze module vindt plaats online in de week van 16 augustus. 
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6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

 
Op basis van een jurygesprek met casus beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke, eventueel aangevuld met een externe ervaringsdeskundige, volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  

• Bijkomende persoonsgebonden competentie 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats op 14 september (periode onder voorbehoud), mogelijk via 
Teams. 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de 
selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete 
vacature. 
 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager 
daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 
 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
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7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 15 augustus 
  
Je  sollicitateert via digitale weg. 
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:   

• je via digitale weg  solliciteert   
• je je kandidatuur uiterlijk op 15 augustus indient   

  
Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  
 
 

8 VRAGEN 

ls je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Leo Van de Loock 
Projectleider Missies & Transitie 
Leo.vandeloock@vlaio.be 
0497 / 80 61  57 
 

 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Eric Min 
selectieverantwoordelijke 

           eric.min@vlaanderen.be 
 

 
 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

mailto:Leo.vandeloock@vlaio.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 oktober 
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
eric.min@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 
 
 
 


