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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Ben je op zoek naar een boeiende job, waarin je jouw juridische expertise kan inzetten voor het 
Gemeenschapsonderwijs? Dan is onderstaande vacature misschien wel iets voor jou!  

 
Als jurist overheidsopdrachten bij het GO! kan je rekenen op een uitdagend en afwisselend takenpakket, 

waarbij je jouw analytische, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden ten volle kan 
benutten: 

• Je bouwt de juridische dienstverlening verder mee uit, zodat je de organisatie en de interne 
klanten op de best mogelijke manier kan ondersteunen; 

• Je maakt ondersteuningsinstrumenten op in nauw overleg met je collega’s (bv. aankoper en 
projectmanagers bouw) om de werking en de dienstverlening binnen de organisatie zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen; 
• Je verstrekt to the point en helder juridisch advies en helpt bij de interpretatie van diverse 

wetgeving en regelgeving. Dit betekent dat je steeds op de hoogte bent van (nieuwe) wijzigingen 
in de wetgeving en dat je de rechtsleer en rechtspraak binnen jouw domein actief opvolgt; 

• Je volgt rechtsgedingen op voor rechtbanken, rechtshoven en de Raad van State en staat in voor 
het beoordelen van de opportuniteit en slaagkansen van gerechtelijke procedures. 

 
Ben jij de leergierige en stressbestendige jurist waar het GO! naar op zoek is? Lees hieronder dan meer 

over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  
 

2. FUNCTIECONTEXT 

Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn 
we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 40.000 
medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen 
krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie.   
  
Als centrale diensten van het GO! hebben we de opdracht om ons GO! wendbaar en met daadkracht te 
positioneren als het onderwijs van én voor de Vlaamse Gemeenschap, samen met alle collega’s over heel 
het net.   
We nemen onze opdracht op als geëngageerde professional met een open geest en met veel 
ondernemingszin.  
 

We handelen overeenkomstig het PPGO! en de kernwaarden:    

• respect  

• oprechtheid/eerlijkheid  

• gelijkwaardigheid  

• openheid  
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• engagement  

• betrokkenheid  
 

We nemen de rol op om het PPGO! als ambassadeur uit te dragen. We werken actief mee aan ‘samen leren 
samenleven’.  

 
Als jurist overheidsopdrachten kom je terecht in het team Contractmanagement binnen de afdeling 

Infrastructuur.  
 

De afdeling Infrastructuur (Infra) zorgt voor inspirerende, innovatieve leeromgevingen in veilige, gezonde 
en comfortabele gebouwen die de favoriete leerplek vormen van elke lerende die voor het GO! kiest.  

 
De missie van de afdeling omvat verschillende componenten: 

• Boeiende en innovatieve leeromgevingen die ‘school als concept’ omzetten in de praktijk, het 
welbevinden bevorderen en optimaal leren stimuleren; 

• Elke lerende die kiest voor het GO!, heeft plaats; 

• Veiligheid en gezondheid zijn basisvoorwaarden voor goede huisvesting; 

• Comfort, omschreven als ‘warm, droog en proper’, definieert een minimale basiskwaliteit. 

 
De afdeling werkt zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Daarbij zijn volgende principes 

de leidraad: 
• De afdeling benut de kracht van het samenwerken tussen scholengroepen en centrale diensten; 

• De afdeling denkt creatief, werkt oplossingsgericht en is ondernemend. Ze verkent nieuwe paden; 

• De afdeling is realistisch en focust op wat ze met beschikbare (uitgebreide) middelen wel kunnen 
doen, niet op wat allemaal zou moeten; 

• De afdeling zorgt voor transparantie, zowel wat betreft status van projecten, als voor wat 
mogelijk is en wat niet; 

• De afdeling infrastructuur kan niet alle taken zelf opnemen. Ze doet daarom een beroep op 
expertise van anderen en ontwikkelt partnerships; 

 

De meeste medewerkers van de afdeling werken projectmatig, op bouwprojecten, vastgoedprojecten, 
programma’s of beleidsprojecten. Daarnaast volgen veel medewerkers inhoudelijk een specifiek 

kennisdomein op. 
 

Het team Contractmanagement is specifiek verantwoordelijk voor het contractmanagement en het 
financieel beheer van bouwprojecten, programma’s, vastgoed en fiscaliteit i.v.m. infrastructuur, inclusief 

het aankoopbeleid rond infrastructuur.  
 

Meer weten over GO! en waar wij voor staan? Bekijk dan zeker onze website!  

https://www.g-o.be/
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3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Vanuit de brede juridische expertise gerelateerd aan overheidsopdrachten professioneel advies en 
begeleiding geven in grote dossiers, projecten, … met als doel het afdelingshoofd en/of de 
teamcoördinatoren/inhoudelijke experten (proactief) inhoudelijke oplossingen aan te reiken of maximaal 
te ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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

 

Resultaatsgebied Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige 

gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste 

dienstverlening of doorverwijzing te kunnen 

uitwerken. 

 

• Behoeften en opportuniteiten bespreken met het 
lijnmanagement; 

• Anticiperen op juridische problemen en knelpunten 
binnen de organisatie; 

• Opvolgen van juridische maar ook inhoudelijke 
ontwikkelingen en tendensen; 

• Analyseren van regelgeving, rechtsleer en 
rechtspraak; 

• Analyseren en juridisch kwalificeren van problemen; 
• Analyseren van ad hoc vragen en problemen; 
• Voorbereidende juridische studies doen; 
• Evalueren van de huidige juridische diensten; 
• … 

Informatie en advies  

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies 

en/of opstellen van een actie- of begeleidingsplan met 

als doel de klant een passend antwoord of voorstel te 

bieden op zijn/haar situatie. 

 

• Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen juridisch 
vakgebied; 

• Wetgeving technisch advies vertrekken over 
ontwerpen van reglementaire teksten; 

• Adviseren over de toepassing van juridische 
procedures, richtlijnen, handleidingen en contracten; 

• Gebruikers adviseren over de interpretatie van 
regelgeving; 

• De ruimte aftasten die de regelgeving laat voor 
keuzen; 

• Management en inhoudelijke verantwoordelijken 
adviseren over juridische aspecten van de thema’s 
die te maken hebben met het functionele domein; 

• Inspelen op specifieke vragen van het management; 
• Proactief knelpunten signaleren; 
• … 
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Begeleiding en opvolging 

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- of 

begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als 

doel de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk 

te realiseren. 

 

• Voorbereiden, opvolgen en afhandelen van 
rechtsgedingen; 

• Inhoudelijke input leveren aan advocaten; 
• Opvolgen van de werkzaamheden van advocaten 

tijdens procedures; 
• Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen 

van de afdeling maar ook in functie van strategische 
projecten; 

• Input en analyses aanleveren voor lopende dossiers, 

onderwijsdecreten, conceptnota’s, …; 

• Formuleren van juridisch advies; 

• Input vanuit het werkveld capteren; 

• De standpunten van het GO! in de onderhandelingen 

mee vorm geven; 

• Schrijven van nota’s; 

• Vinger aan de pols houden en pijnpunten 

identificeren; 

• Erover waken dat beleid goed uitvoerbaar is; 

• … 

Rapportering 

Registreren en analyseren van gegevens met als doel 

kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale 

dienstverlening te garanderen en/of input te geven 

aan het beleid. 

 

• Op een begrijpelijke wijze samenvatten en toelichten 

van nieuwe regelgeving;  

• Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, 

vergaderingen, infosessies; 

• Verslagen opstellen en adviezen geven aan de 

opdrachtgever over de te nemen maatregelen; 

• Bewaakt en/of verbetert voortdurend de kwaliteit 

van de dossiers; 

• … 

Bekendmaking van de dienstverlening en prospectie 

Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als 

doel mogelijke klanten en/of partners te informeren 

en/of aan te trekken. 

 

• De medewerkers van de centrale diensten, de 

scholengroepen en onderwijsinstellingen bewust 

maken door communicatie van de dienstverlening 

o.a. via GO! Pro; 

• … 

Werkinstrumenten 

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, 

processen, methoden en technieken in nauw overleg 

met de klant met als doel door algemeen toepasbare 

of maatgerichte producten, processen en diensten de 

gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren 

 

• Richtlijnen, handleidingen en modeldocumenten 

ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken, 

rekening houdend met de juridische specialisatie, 

zodat gebruikers ondersteund worden in de 

toepassing; 

• Uitwerken van procedures; 

• Ontwikkelen van opleidingen; 

• Opmaken van en meewerken aan de redactie van 

contractuele documenten; 

• Opmaken en bijsturen van juridische klassementen; 
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• …  

Kennis m.b.t. het vakgebied 

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van 

kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de 

kwaliteit van de dienstverlening op individueel en 

afdelingsniveau te optimaliseren. 

 

• Andere experten consulteren of om advies vragen; 
• Rechtsbronnen consulteren en bestuderen; 
• Naslagwerken kennen en raadplegen; 
• Bijhouden van vakliteratuur en het lezen van 

bijdragen in vaktijdschriften; 
• Verzamelen van relevante burgerlijke en 

administratieve rechtspraak met het oog op de 
implementatie ervan; 

• Volgen van nieuwe wetgeving, rechtsleer en 
rechtspraak; 

• Deelnemen aan interne en externe 
vormingsactiviteiten op het vakgebied; 

• Opbouwen en onderhouden van netwerken; 
• … 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als 

inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis verder 

uit en verankert deze binnen de organisatie met als 

doel het kennisniveau op peil te houden. 

• Optreden als expert in de toegwezen juridische 

domeinen; 

• Verpreiden van de kennis binnen de organisatie; 

• … 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarden: 

 
1) Je hebt een masterdiploma in de rechten. 

 
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 volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste 
diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ Masters in de rechten 
behaald in het buitenland worden door NARIC-Vlaanderen niet als gelijkwaardig verklaard met een 
master in de rechten behaald in België.   
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma 
behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op 
basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen 
“artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: 

http://naricvlaanderen.be/
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Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die 

overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.  

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hogervermelde vereiste diploma. 

 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 

selectieverantwoordelijke (Sofie Vandezande, sofie.vandezande@vlaanderen.be, 0475 80 28 13). 
 

 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

 
• Je hebt kennis van de organisatie en van de structuren van het GO!; 

• Je hebt een goede kennis inzake overheidsopdrachten. 
 

4.2.2 Pluspunten  

 
• Je beschikt over kennis van het Bijzonder decreet Gemeenschapsonderwijs, delegaties, openbaarheid 

van bestuur en inzagerecht, motiveringsplicht, zorgvuldig bestuur; 

• Je hebt ervaring met het toepassen van de wetgeving over overheidsopdrachten en/of juridische 
ervaring in de bouwsector; 

• Je hebt kennis inzake contractenrecht, zakelijk recht, aansprakelijkheidsrecht, rechtspersonenrecht, 
fiscaliteit (leegstand en verkrotting, onroerende voorheffing, BTW, …), eigendomsrecht, burenhinder, 
verkrijgende verjaring, patrimoniumverzekering; 

• Je hebt ervaring met bemiddelen. 

 

4.2.3 Persoonsgebonden competenties 

 

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

 
• Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over 

(niveau 2) 
 

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

mailto:sofie.vandezande@vlaanderen.be
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• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 2) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 2) 

 
• Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 2) 

 
• 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) 
 

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 aanwerving 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 geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 

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 krijgt een contract van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).  

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 

dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 

betreft. 
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 

mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 

(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een 

satellietkantoor werken bij de meeste functies.  
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 

de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 
• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de 

werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.    
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 

1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.  
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur 

(rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of 
als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je 

aanvangssalaris is minimaal 3.334,06 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je 

je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
• Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode. 

• 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 

sector of als zelfstandige.   
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 

toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale 
mobiliteit. 

 

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

6. SELECTIEPROCEDURE 

De maatregelen rond COVID-19 zijn onvoorspelbaar. Daarom kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of 
de aard van de selectie onverwacht zullen moeten aanpassen. Indien dat het geval is, brengen we je 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.  
 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  

 
De cv-screening vindt plaats in de week van 31 januari 2022.  

 

6.1.2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst 

Door middel van een standaardvragenlijst beoordeelt een selectieverantwoordelijke en een afgevaardigde 
van de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• eerste toetsing van je troeven 

• eerste toetsing van de relevantie van je ervaring   
 
De beoordeling gebeurt in de week van 31 januari 2022. 
 

Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. De 6 hoogst 

scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende module. Bij gelijkheid  van scores kunnen dat 
er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze 

voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. 
 

 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een computergestuurde test worden 

volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2) 
• Communiceren (niveau 2) 

• Inleving (niveau 2) 
• Netwerken (niveau 2) 

• Analyseren (niveau 2) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 

 
Eén of meerdere selectieverantwoordelijke(n) nemen deze screening af.  

 
Deze module is adviserend en vindt plaats via Microsoft Teams op 8 februari 2022 (datum onder 

voorbehoud). 
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6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening 

Op basis van een jurygesprek met een case en een computergestuurde test beoordelen afgevaardigde(n) 

van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

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

• Je technische competenties  
• Je bijkomende persoonsgebonden competenties: 

o Oordeelsvorming (niveau 2) 
o Initiatief (niveau 2) 

• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel (of via Microsoft Teams) op 17 februari 2022 (datum 

onder voorbehoud). 
 

Op basis van het verkregen totaalbeeld bij de resultaten van module 2 en 3 word je ‘ges laagd of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 

komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
 

 
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.  

 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 

selectiereglement.  
 

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening binnen de Vlaamse overheid 
afgelegd na 1 december 2014, dan kan je gebruik maken van het principe van niet nodeloos hertesten. Je 

kiest er zelf voor of je de testen en/of competentiescreening wilt hergebruiken, het is geen verplichting. 
Wens je hier gebruik van te maken, voeg dan bij je sollicitatie het rapport van de eerder afgelegde test(en) 

en/of competentiescreening toe. Let wel, het is nog altijd de selector en de lijnmanager die beslissen of dit 
toegepast kan worden in de selectieprocedure. Bij deze beslissing wordt er rekening gehouden met de 
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gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, 
… 

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 1 februari 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

 
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke 

je diploma in de LED-databank na.  
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 

sollicitatie een kopie.  
 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 

werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   

 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 

de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma). Voor papieren 
sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

 

8. VRAGEN 

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

 
Marion van den Boogaard-Arnold 

Coördinator contractmanagement infrastructuur 
marion.van.den.boogaard@g-o.be  

02 790 96 45  
 

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

 
Sofie Vandezande 

Selectieverantwoordelijke 
sofie.vandezande@vlaanderen.be 

0475 80 28 13  
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:marion.van.den.boogaard@g-o.be
mailto:sofie.vandezande@vlaanderen.be
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Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind februari.  
 

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
sofie.vandezande@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 5068. 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 

Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van jurist overheidsopdrachten bij het GO!. Een wervingsreserve is een lijst met personen die via 

de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie. Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze 

functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten u it de 

wervingsreserve oproepen. Als je dus slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt 

of aangeboden wordt, dan kun je in de toekomst nog opgeroepen worden voor deze functie. 

  

Deze wervingsreserve is 1 jaar geldig en gaat in vanaf de datum van de eindbeslissing van de 

selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen 

als jurist overheidsopdrachten. Soms kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve 

te verlengen.  

  

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 

een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 

aan bod kunnen komen.  

 
Als je een aanbod accepteert, maar nadien toch je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats 

in de wervingsreserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.  

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:sofie.vandezande@vlaanderen.be

