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1. WERKEN ALS TEAMMANAGER IT IN HET KORT 

Wil je binnenkort over de weg of brug rijden waar toe je zelf hebt bijgedragen? Zorg je er mee voor dat 
kinderen over veilige fietspaden naar school kunnen? Heb je een hart voor mobiliteit? Dan is Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) misschien wel de gedroomde werkgever voor jou. 
 
Heb jij ervaring met het leiden van optimaliseringstrajecten binnen IT? Wil je je bij Agentschap Wegen en 
Verkeer inzetten voor het stroomlijnen van een uniforme werking van de verschillende ontwikkelteams 
en de opvolging van externe IT specialisten met als doel AWV te voorzien van goed functionerende IT-
applicaties?  Solliciteer dan nu en bouw binnenkort mee aan de weg van morgen. 
 
Lees hieronder alles wat je wil weten over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 
 
Deze functie wordt opengesteld als knelpuntfunctie, waardoor je ook kan deelnemen zonder het vereiste 
diploma. 

2. OVER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 

Onze wegen verbinden alles met iedereen. Waar je ook rijdt, wandelt of fietst, wie je ook bent, de weg 
brengt ons samen. Dat lukt alleen als die verbindingen veilig, vlot en duurzaam zijn voor alle 
weggebruikers in Vlaanderen, nu en morgen. Daar zetten we als Agentschap volop op in. We beheren de 
7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden in Vlaanderen met hart en ziel. 
 
Het gaat om meer dan enkel wegen. Denk aan tunnels, bruggen, ecoducten, verkeerslichten, 
snelwegverlichting, wegmarkeringen … Maar ook aan ons Verkeerscentrum, dat zich focust op de 
verkeersstromen op de snelwegen. Met 1300 collega’s verdeeld over 10 afdelingen en 23 districten, 
verspreid over alle Vlaamse provincies hebben we veel expertise en terreinkennis in huis.  
 
De weg beheren we niet enkel fysiek maar ook digitaal. We werken aan digitale bouwmodellen van onze 
infrastructuur (BIM) en met bijvoorbeeld ‘mobilidata’ werken we volop aan een toekomst waar 
zelfrijdende auto’s, slimme verkeerslichten en verkeerssturende toepassingen het nieuwe normaal zijn. 
 
In dit korte filmpje stellen wij ons graag verder voor aan jou.  

3. HOE BOUW JIJ MEE AAN DE WEG VAN MORGEN? 

In het kort 

• Je staat in voor de coördinatie van de ontwikkelteams; 

https://www.youtube.com/watch?v=bGMeZnNnrPM&t=6s
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• Je bent verantwoordelijk voor het leiden van optimaliseringsprojecten binnen IT rond de werking, 

uniforme werkprocessen; 

• Je staat in voor het resourcen van de verschillende teams als SPOC en eindverantwoordelijke. 

En meer in detail 

• Als teammanager IT ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van alle ontwikkelteams;  
• Je staat in voor het stroomlijnen van een uniforme werking en de opvolging van externe IT 

personeelsleden met als doel Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te voorzien van goed 
functionerende IT- applicaties;  

• Je bent verantwoordelijk voor het leiden van optimaliseringsprojecten binnen IT rond de werking, 
uniforme werkprocessen, …; 

• Daarnaast sta je in voor het resourcen van de verschillende teams als SPOC en 
eindverantwoordelijke; 

• Je neemt de rol van “Agile coach” op door de ontwikkelteams optimaal te organiseren en de goede 
werking te bewerkstelligen, best practices te installeren en op te volgen over de teams, maken 
van uniforme afspraken inzake verschillende tools (JIRA, drive) en meetings te organiseren met de 
teamleads en analisten.  

Hoe werk je samen met je collega’s? 

Infrastructuurprojecten realiseer je niet alleen. Je doet dat samen met heel wat collega’s. Je kan steeds op 
iedereen rekenen. En iedereen rekent op jou. We zijn een doe-agentschap. Onze job is niet altijd 
voorspelbaar en we spelen kort op de bal in onze projecten. Dankzij onze positiviteit en open geest vinden 
we steeds oplossingen voor onverwachte dingen. En van problemen onderweg leren we bij en onthouden 
we vooral de opstekers.  
 
De open communicatiecultuur en grote toegankelijkheid typeren ons. Een aangename sfeer en het welzijn 
van onze collega’s zetten we voorop. 

4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Deze vacature is een knelpuntfunctie waardoor je mogelijk ook kan deelnemen zonder het vereiste 
diploma. Lees hieronder aan welke voorwaarden je wél moet voldoen.  
 

Je hebt een masterdiploma informatica of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot 
niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten 
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van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toegang gevende diploma’s vind je hier: 
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage021. 

 
OF 

 
Je hebt een bachelor- of graduaatsdiploma informatica en beschikt minimaal over zes jaar 
functierelevante ervaring 

 
 

Indien je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je toch deelnemen onder bepaalde 
voorwaarden: 
• Ofwel beschik je over een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie; 
• Ofwel heb je een ervaringsbewijs voor deze functie; 
• Ofwel beschik je over bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse 

overheid. 
 

 
Werk je al binnen de Vlaamse overheid?  
 
Dan kan je deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je:  

• statutair ambtenaar bent binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd bent 
voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature. 

• Of, als je als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de 
vacature werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

• Of, als je contractueel tewerkgesteld bent 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 binnen de diensten van de Vlaamse overheid én 
geslaagd bent voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking2 . 
Of als je contractueel tewerkgesteld bent in een gelijkwaardige functie (dit is een functie 
in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad 

 
1 Behaalde jij je diploma in het buitenland? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen om te kunnen starten bij de Vlaamse 

overheid (meer info op http://naricvlaanderen.be/). 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 of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor 

(www.selor.be).  

 
 
2 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).   
 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://naricvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en een vrijstelling3 hebt 
voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature.  

 
Je kunt deelnemen via externe mobiliteit als je een vastbenoemd personeelslid bij een externe 
overheid bent en werkt in een functie van een gelijkwaardige graad.  
Onder externe overheid wordt begrepen: 

• Federale overheid 
• Diensten van andere gemeenschappen en gewesten 
• Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, 

Vlaams Parlement) 
• Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s) 
• Onderwijssector 

 
Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op 
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit of stel je vraag 
aan de selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12) .  

 
Opgelet! Ook als je via deze weg solliciteert, moet je beschikken over het vereiste diploma en/of 
werkervaring. 

 
Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de 
selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12). 
 

4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van Teammanager IT heb je onderstaande persoonsgebonden competenties nodig. Deze 
worden getest gedurende de selectieprocedure. Bij punt 6.2 kan je terugvinden in welke fase deze 
competenties getest worden.  
 

● Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie - Handelt in het belang van de organisatie  (niveau 2) 

 
● Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 

dat niet meteen van persoonlijk belang is - Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, 

werkgroepen of projectgroepen (niveau 2) 

 
● Analyseren:  Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan 

naar aanvullende relevante informatie - Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau 2) 

 

 
3 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit
mailto:ronny.machiels@vlaanderen.be
mailto:ronny.machiels@vlaanderen.be
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● Visie: Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - Plaatst 

operationele taken en problemen in een ruim perspectief of kader (niveau 1). 

 
● Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten 

de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren. - Optimaliseert de dienstverlening aan 

belanghebbenden binnen afgesproken kaders (niveau 2). 

 
● Initiatief: Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. - Neemt 

het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en 

structureel) (niveau 2). 

 
● Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria. - Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan 

(niveau 2). 

 
● Coachen:  Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk 

kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt. - Ondersteunt 

anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag (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.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN TEAMMANAGER IT 

 
• Je hebt affiniteit met ICT, inzicht in IT en ervaring met werken met IT teams; 
• Je hebt kennis van de wetgeving overheidsopdrachten, JIRA, en Agile ontwikkeling; 
• Je hebt resourcemanagement in de vingers en bent een peoplemanager die mensen kan 

coachen, ondersteunen en feedback geven en in de juiste richting sturen (bv. inzake uniform 
werken); 

• Je hebt kennis van overheidsopdrachten en hebt een goed zicht op informatica-processen; 
• Je hebt kennis van projectmanagement toegepast in IT; 
• Je beschikt over de nodige kennis van de courante informaticatoepassingen; 
• Je hebt kennis van de belangrijkste basisprincipes en methodieken inzake leidinggeven en 

past deze toe in de dagdagelijkse praktijk. 
 

4.4.  PLUSPUNTEN  

• Je hebt kennis van de structuur en werking van AWV. 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.5.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
• Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
• Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 

5. WAT BIEDEN WE JOU? 

Werkuren die je zelf mee kan bepalen 

Je wordt minimum twee dagen per week op kantoor in Brussel verwacht. Voor de overige dagen bepaal 
je, dankzij ons systeem van hybride werken binnen jouw team hoe je werkt en wanneer je fysiek 
samenkomt. Een oudercontact overdag? Je start de werkdag gewoon wat vroeger of werkt aan het 
eind wat langer door. Werk je eens graag op een kantoor vlakbij huis? Dan kan je in elk VAC of district 
terecht voor een tijdelijke werkplek. Daarnaast krijg je jaarlijks 35 vakantiedagen die je zelf kan 
inplannen naar keuze. 

Competitief loon en mooie voordelen 

Je krijgt een competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. 
Tijdens de schoolvakanties kan je gebruik maken van de kinderopvang in alle Vlaamse Administratieve 
Centra (VAC’s). Je krijgt een smartphone en een laptop ter beschikking voor het uitvoeren van je job.  
Je bruto startsalaris is minimum 4.209,62 euro. Relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige 
kunnen we onder bepaalde voorwaarden verlonen. 
Bereken je loon via de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. Je kiest daar voor salarisschaal A121. 

Werkzekerheid en een stimulerende werkgever 

De Vlaamse overheid, dus ook Agentschap Wegen en Verkeer, is een stabiele werkgever. We bieden je 
grote werkzekerheid.  
Je werkt mee aan projecten die tot de verbeelding spreken en we bieden heel wat mogelijkheden op 
vlak van vorming, bijscholing of ondersteuning. Je eerste 12 maanden zijn een inwerkperiode met een 
persoonlijk opleidingsprogramma. 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.vlaanderen.be/werken-voor-
vlaanderen 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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6. SELECTIEPROCEDURE 

Door onvoorziene omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of aard van de selectie 
onverwacht zullen aanpassen. Als dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte 
 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je hiervoor geschikt wordt 
bevonden, kan je later deelnemen aan een bevorderingsfunctie of een functie via de horizontale mobiliteit. 
 

6.1.  MODULE 1: EERSTE SCREENING   

6.1.1. Cv-screening  

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je voldoet aan 
de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4.1). Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kan je 
meedoen aan het vervolg van de selectieprocedure. 
 
De cv-screening is in de week van 5 december 2022  
 

6.1.2. Voorselectie op basis verkennende gesprekken  

In deze tweede selectiefase beoordelen een selectieverantwoordelijke en collega(’s) van Agentschap Wegen 
en Verkeer je kandidatuur op:  

• je motivatie en verwachtingen 
• een eerste toetsing van je technische competentie(s)  
• de relevantie van je ervaring   

 
Dit gebeurt aan de hand van een verkennend gesprek dat zal doorgaan via MS-Teams op 13 december 
2022 (datum onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Om door te gaan naar de volgende module moet je minstens 50% behalen 
op het geheel van de criteria én behoren tot de 5 hoogst scorende kandidaten.  
  
Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 5 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 COMPETENTIES  

 
Tijdens het assessment center worden volgende competenties bevraagd: 
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• Verantwoordelijkheid nemen (niv. 2) 
• Samenwerken (niv. 2) 
• Analyseren (niv. 2) 
• Visie (niv. 1) 
• Klantgerichtheid (niv. 2) 
• Initiatief (niv. 2) 
• Oordeelsvorming (niv. 2) 

 
Eén of meerdere consultants van een extern selectiekantoor (Hudson) nemen deze screening af.  
 
Tijdens die assessment wordt ook de bijkomende competentie coachen (niv. 2) gemeten. Deze wordt 
echter in een apart verslag aangeleverd en bijkomend beoordeeld in het jurygesprek (module 3). 
 
 Deze module is adviserend.  
 
Deze module vindt plaats in de kantoren van het extern selectiekantoor (Hudson) in de week van 26 
december 2022. (datum onder voorbehoud). Gelieve hiermee alvast rekening te houden als je je 
kandidatuur stelt. 
 

6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek met case en een computergestuurde test, beoordelen de selectieverantwoordelijke 
en collega(’s) van Agentschap Wegen en Verkeer volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je bijkomende persoonsgebonden competentie coachen (niv. 2) 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats Brussel op 6 januari 2023 (datum onder voorbehoud). 
 
Je ontvangt een eindresultaat (“geslaagd” of “niet geslaagd”) op basis van het totaalbeeld uit module 2 en 
3. De lijnmanager beslist wie de functie zal opnemen. 
 
Wie slaagt, maar nu niet wordt gekozen, wordt opgenomen in de wervingsreserve. 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen  
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6.4.  NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds in de voorbije zeven jaar een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening 
binnen de Vlaamse overheid afgelegd, 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 
gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, 
… 
 

7. HOE SOLLICITEER JE? 

Solliciteer ten laatste op 4 december 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

• 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 sollicitatie is enkel geldig als  je het online sollicitatieformulier ten laatste op 4 december 2022én in het 
Nederlands hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren 
sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 
 

8. HEB JE REDELIJKE AANPASSINGEN NODIG?  

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en 
vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? 
Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.  
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je 
de baan? Dan voorzien wij ondersteunende maatregelen zodat jij jouw job kan uitvoeren. 
 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 
 

9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
Lieve Pieters 
Directeur IT en Facility AWV 
lieve.pieters@mow.vlaanderen.be 
0491 86 17 45  

 
Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:  
 

Ronny Machiels 
Selectieverantwoordelijke 
ronny.machiels@mow.vlaanderen.be  
0496 59 52 12 

10. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen einde januari 2022  
 
Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld Teammanager IT 8453.  

11. RESERVE EN GELDIGHEID 

Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve contacteren. Als je dus 
slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je 
in de toekomst nog gecontacteerd worden voor deze functie om te bespreken of je nog geïnteresseerd 
bent om aan de slag te gaan in de functie van Teammanager IT . 
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Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van Teammanager IT bij Agentschap Wegen en Verkeer. Een wervingsreserve is een lijst met 

personen die via de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie.  

  

Deze reserve is voor 1 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode kan 

Agentschap Wegen en Verkeer je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst 

door Agentschap Wegen en Verkeer.  

  

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.  

  

De reserve is ook geldig voor openstaande vacatures van Teammanager IT op andere standplaatsen.  

  

Ook andere diensten van de Vlaamse overheid kunnen beroep doen op deze reserve voor het invullen 

van een openstaande vacature van Teammanager IT in de graad van Informaticus.  

 

Je kan via deze werfreserve ook een contract van onbepaalde of bepaalde duur aangeboden krijgen voor 

de functie van Teammanager IT. Je blijft in dat geval wel gewoon staan op de lijst.  

   

Accepteerde je een aanbod, maar verander je nadien van mening en kom je toch niet in dienst? Dan 

verlies je je plaats in de werfreserve.  

 

 

 

 
 


