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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in statutair dienstverband (via horizontale 
mobiliteit voor personeelsleden van het Departement MOW): 
 

COÖRDINATOR CEL RIJOPLEIDING EN VAKBEKWAAMHEID 
 

Afdeling:   Toegepast Mobiliteitsbeleid    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A  
Graad:    Adjunct van de directeur                
Standplaats:   Brussel    

Vacaturenummer: req7671 
 

 

1.  Functiecontext 
  
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen 
bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.  
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit 
in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van 
mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de 
haveninfrastructuur.  

 
De functie van Coördinator cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid situeert zich binnen de afdeling 
Toegepast Mobiliteitsbeleid. Deze afdeling spitst zich toe op de toepassing van het mobiliteitsbeleid.  
 
Wij zijn een door expertise gedreven dienstverleningscentrum en wij zorgen voor het evenwicht en de 
synergie tussen  
 

• een klantgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening én 
• het toezicht op de toepassing van het beleid en kwaliteitsborging op gebied van de veiligheid en 

milieubescherming 
 
In onze werkdomeinen rijopleiding, -examens en vakbekwaamheid, ADR, homologatie, technische 
keuring, vervoer van goederen en personen over de weg, mobiliteit en verkeersveiligheid verlenen wij 
erkenningen, certificaten, vergunningen en subsidies en houden wij er daarna toezicht op.  
 
Voor een aantal van de genoemde thema’s (o.a. ADR, homologatie en technische keuring) staan we in 
voor de doorvertaling van EU-regelgeving naar de Vlaamse wetgeving en geven we adviezen rond deze 
materie.  
 
Wij staan dicht bij de burger, bedrijven, en lokale besturen. Wij werken binnen en buiten het 
beleidsdomein MOW in vertrouwen samen met partnerorganisaties, instellingen, sectorfederaties en 
andere overheden.  
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Om onze continue dienstverlening te garanderen bouwen wij bruggen met de andere afdelingen van het 
departement, de afdeling Beleid in het bijzonder waarmee de samenwerking essentieel is.  

Je komt terecht in de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid  

Deze focust op : 

• Erkenning van en toezicht op rijscholen, examencentra, opleidingscentra voor de nascholing 
vakbekwaamheid rijbewijs C en D, instellingen voor het terugkommoment rijbewijs B en 
opleidingscentra voor de opleiding tot LZV-chauffeur 

• Handhaving van het terugkommoment rijbewijs B 
• Organisatie van brevetexamens rijschoolinstructeur 

 
Jouw cel bestaat uit 2 dossierbeheerders en 4 inspecteurs. Daarnaast zijn er nog een 2-tal medewerkers 
van de afdeling die ook taken (administratief / dossierbeheer) voor jouw cel opnemen. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Je leidt hiërarchisch en functioneel de activiteiten en medewerkers van de cel Rijopleiding en 
Vakbekwaamheid en je geeft de afdeling Beleid vanuit de dagelijkse praktijk input voor het beleid.  
Zo verzeker je mee een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening,  draag je bij aan de  realisatie van 
de doelstellingen van de afdeling en aan een beleid dat afgestemd is op de noden van de klant. 
 
Een greep uit jouw takenpakket: 
 

• Je leidt en coacht je medewerkers; 
• Je maakt de jaarlijkse doelstellingen op voor de individuele medewerkers en volgt ze op; 
• Je waakt over de uniforme uitvoering van dossiers (zowel bij rijopleiding als vakbekwaamheid); 
• Je zit hoorzittingen naar aanleiding van vaststellingen bij inspecties voor. Hierbij is het van 

belang op korte termijn kennis van de regelgeving te verwerven; 
• Je bent aanspreekpunt voor zowel je leidinggevende als voor je medewerkers voor complexe 

dossiers; 
• Je bent ook aanspreekpunt voor stakeholders (individuele instellingen en koepelorganisaties 

zoals GOCA en de federatie rijscholen) en de beleidsmedewerkers; 
• Je neemt een actieve rol op in de (verdere) uitbouw/optimalisatie van de dienstverlening, niet 

in het minst in het lopende digitaliseringsproject. 
 
Je takenpakket bestaat onder meer uit de onderstaande resultaatsgebieden: 

 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Opmaak van operationele doelstellingen  
 
Vertalen van de doelstellingen van de organisatie 
naar concrete operationele doelstellingen voor de 
eigen dienst en de medewerkers met als doel een 

- Het beleid van de hogere entiteit (bv. de afdeling) vertalen 
naar doelstellingen voor de eigen dienst 

- Opstellen van het jaarplan van de dienst 

- Opmaken van de jaarlijkse doelstellingen voor de 
individuele medewerkers 
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duidelijke richting en houvast te hebben voor de 
werking van de cel.  

- Vertalen van de doelstellingen van de organisatie naar 
concrete operationele doelstellingen voor de eigen dienst 
en de medewerkers om een duidelijke richting en houvast 
te hebben voor de werking van de dienst. 

- Het beleid van de hogere entiteit zoals opgenomen in 
zowel de beleidsbrief MOW als het ondernemingsplan 
vertalen naar jaardoelstellingen voor de cel én in 
omgekeerde richting vanuit de jaardoelstellingen van de 
cel input aanleveren voor het ondernemingsplan en de 
beleidsbrief 

- Opmaken van de jaarlijkse doelstellingen voor de 
individuele medewerkers in het kader van PLOEG (en in 
afstemming met het jaarlijks ondernemingsplan DMOW en 
eventuele afdelingsdoelstellingen) 

- … 
 

Planning en organisatie  
 
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en 
bijsturen van de werkzaamheden van de dienst en 
hierover rapporteren met als doel een efficiënte en 
effectieve uitvoering van de opdrachten te 
verzekeren. 

- Een trekkende rol opnemen in de (verdere) 
uitbouw/optimalisatie van de dienstverlening met als doel 
de dienstverlening van de cel af te stemmen op de 
opdrachten van de afdeling en het departement 

- Plannen en opvolgen van de dagelijkse werking van de 
dienst 

- Plannen, organiseren, coördineren, superviseren, opvolgen 
en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van de cel 
Rijopleiding en Vakbekwaamheid 

- Behandelen en oplossen van allerhande organisatorische 
problemen 

- Bepalen van prioriteiten, taakverdeling en tijdslimieten 

- Organiseren van werkoverleg 

- Zorgen voor welzijn en veiligheid op het werk – 
doorvertaling naar de context van de cel 

- Coördineren van een kwaliteitsvolle bijdrage van de cel 
aan zowel de beleidsbrief MOW als het ondernemingsplan 
DMOW zodat die tijdig wordt aangeleverd 

- Coördineren van (voorbereiding en opvolging van) een 
toekomstgerichte rol van de cel (visie, processen, 
ondersteunende instrumenten en tools, kennisbeheer, …) in 
afstemming met het afdelingshoofd 

- … 
 

Leiding geven aan medewerkers  

 
Aansturen en motiveren van medewerkers met als 
doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, 
betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 

- Aansturen van de cel op het behalen van doelstellingen 
zoals vastgelegd in het ondernemingsplan van het 
departement 

- Plannings-, functionerings-, opvolgings- en 
evaluatiegesprekken voeren 

- Begeleiden en coachen van medewerkers 

- De goede werksfeer bewaken  

- Stimuleren en opvolgen van het leerproces van de 
medewerkers 

- Kennisdeling stimuleren teneinde de aanwezige knowhow 
te borgen 



 

 

Selectiereglement – coördinator cel rijopleiding en vakbekwaamheid – 
req7671 

Pagina 4 van 10 

- Medewerkers ondersteunen en begeleiden bij de 
ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag, zodat 
ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en 
de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt. 

- Organiseren van een periodiek celoverleg  

- De goede werksfeer bewaken binnen de cel, maar ook met 
de cel binnen de afdeling en het departement 

- Stimuleren en opvolgen van het leerproces van de 
medewerkers door het open bespreken van 
opleidingsnoden en opleidingsmogelijkheden binnen de 
afdeling 

- (Nieuwe )medewerkers ondersteunen in hun ontwikkelings- 
en leerproces 

- Aanleren van procedures aan personeelsleden 

- … 
 

Kwaliteitsborging 

 
Stimuleren, opvolgen en verhogen van de kwaliteit 
van de werkzaamheden en van de (tussentijdse) 
resultaten met als doel de dienstverlening maximaal 
te laten aansluiten bij de behoeften van de klanten.  

- Bewaken van klantvriendelijke, kwalitatieve 
dienstverlening binnen vastgelegde termijnen 
(reglementair bepaald of afgesproken binnen de cel, afd, …) 

- Opstellen, communiceren en opvolgen van richtlijnen en 
kwaliteitsnormen 

- Waken over de toepassing van de vastgelegde 
werkprocedures 

- Bewaken van eenvormige uitvoering van dossiers (zowel 
bij rijopleiding als vakbekwaamheid) 

- Voorstellen, bespreken, begeleiden en evalueren van 
verbeteracties liefst vanuit de cel, bij gebrek eraan op 
eigen initiatief 

- Bundelen van de ervaringen van de inspecteurs op het 
terrein met het oog op verbetering en modernisering van 
de processen en organisatie 

- Verantwoordelijkheid voor het opzetten, uitbouwen en up-
to-date houden van systemen voor kwaliteitscontrole 
(bijvb. steekproefsgewijze controle van dossiers) 

- Ontwikkelen van werkprocedures (~informatiestromen) en 
werkinstructies (~wie doet wat wanneer en hoe)  

- Bijdragen tot het ontwikkelen en opvolgen van 
procesindicatoren 

- … 
 

Bijdrage aan beleid 

 
Vanuit de praktijk en het zicht op tendensen input 
leveren voor het beleid en de strategie op hoger 
niveau met als doel bij te dragen tot een uitvoerbaar 
beleid dat afgestemd is op de noden van de klanten. 

- Nieuwe ideeën, concepten, verbeteringen voorstellen in 
nauwe samenwerking met de afdeling Beleid 

- Beleidsontwikkelaars feedback geven over de 
uitvoerbaarheid van het beleid 

- Opvolgen van algemene tendensen in het werkveld en 
signaleren van knelpunten  

- Trends identificeren binnen de uitvoering en het 
overkoepelende beleid daarvan op de hoogte stellen. 

- Monitoren van de beleidsuitvoering door feedback te 
geven aan het overkoepelende beleid over de 
beleidsuitvoering en over structurele problemen of 
opportuniteiten die een beleidsimpact hebben. 
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- Vanuit ervaring het management adviseren over het te 
voeren beleid aangaande het thema, mogelijke knelpunten 
en opportuniteiten en eventueel scenario’s aanreiken, en 
aldus bijdragen aan het strategisch beleid en de 
doelstellingen van de organisatie 

- Antwoorden formuleren op concrete vragen rond het 
beleidsthema 

- Aftoetsen met het werkveld 

- Betrokkenheid en draagvlak creëren bij de cel 

- Advies geven over de bijsturing van het beleid 

- Netwerken onderhouden 

- …  
 

Beheer van middelen  
 
Efficiënt beheren van de middelen met als doel er 
voor te zorgen dat deze optimaal ingezet worden.  
 
Context: 
Binnen de verkregen budgetten. 

- Opmaken van een budgettaire inschatting en kosten-baten 
analyse bij bv. opstart van nieuwe projecten, opdrachten,  

- Beheren van de beschikbare budgetten 

- Argumenteren van voorstellen  

- … 
 

Communicatie en contacten  
 
Verzorgen van de interne en externe communicatie 
en contacten met als doel via een vlotte doorstroom 
en uitwisseling van informatie de efficiëntie en de 
kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. 

- Verzekeren van een vlotte doorstroming van de relevante 
informatie binnen de dienst 

- Instaan voor een optimale vertegenwoordiging van de 
dienst in contacten met de sector waarop toezicht wordt 
gehouden 

- Onderhouden van contacten met en geven van informatie 
aan klanten 

- Opmaken en verspreiden van instructies aan de partijen 
waarop de cel toezicht houdt 

- Vervullen van een interne brugfunctie tussen het 
afdelingshoofd en de medewerkers 

- Uitbouwen en onderhouden van een professioneel 
netwerk belanghebbenden 

- Overleggen met belanghebbenden, koepelorganisaties en 
sectorfederaties over de dienstverlening in het algemeen 
en/of specifieke onderwerpen en problemen met 
betrekking tot de dienstverlening of het toezicht in het 
bijzonder 

- Plannen, coördineren en opvolgen van de externe 
communicatie 

- Coördineren van de samenwerking met interne en externe 
diensten 

- Zorgen voor uniformiteit via contacten met verschillende 
klanten en belanghebbenden 

- Aandacht hebben voor benchmarking met de gewestelijke 
collega’s in Wallonië en Brussel,  

- … 
 

Inhoudelijke bijdragen 

 
Selectief behandelen van dossiers, vragen en/of 
uitvoeren van (project)werkzaamheden met als doel 

- Behandelen van, adviseren bij of beslissingen nemen in 
complexe dossiers 

- Antwoorden formuleren op niet-routineuze vragen en 
klachten van klanten, zowel de burgers als de sectorklant 
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inhoudelijk bij te dragen tot de realisatie van de 
opdracht. 

 

- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan projecten  

- Antwoorden formuleren op concrete vragen rond de 
dienstverlening van de cel (kabinets-nota’s, parlementaire 
vragen (PV-AV-VOU) of de werking van de 
belanghebbenden waarop toezicht wordt gehouden 

- … 
 

Projectdeelname, -coördinatie, - opvolging  
 
Deelnemen aan OF leiden, coördineren, opvolgen van 
(deel)projecten / werkgroepen met als doel bij te 
dragen aan de realisatie van de afgesproken 
projectdoelstellingen   
 

- Adviseren, controleren en bijsturen van projecten 

- Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor 
projecten in het bijzonder projecten voor het digitaliseren 
van de processen van de cel in afstemming met de visie 
daarop binnen de afdeling 

- Opvolgen en eventueel mee uitvoeren van werkzaamheden  

- Tussentijds evalueren en eventueel bijsturen van de 
uitvoering en planning van de taken  

- Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het 
project/werkzaamheden. 

- Kwaliteitsbewaking van de (tussentijdse) resultaten en de 
operationele werkzaamheden 

- Opvolgen van budgetten, tijdslimieten, afspraken…  

- Coördineren van de werkzaamheden van de verschillende 
betrokken partijen 

- Bepalen van prioriteiten  

- Aansturen en opvolgen van interne en externe partijen 

-  Bijdrage vanuit de business aan het (her)ontwikkelen van 
een nieuwe IT-toepassing  

- … 
 

Kennis m.b.t. het vakgebied 
 
Actief uitbouwen, 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. 

- Opvolgen van relevante wet- en regelgeving 

- Bepalen welke kennis vereist is voor de werkzaamheden en 
ze actief opbouwen/ verwerven 

- Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement om 
kennis en informatie te verdelen en beschikbaar te maken 

- Proactief opvolgen van de ontwikkelingen omtrent het 
thema op verschillende beleidsniveaus om de uitvoering 
ervan voor te bereiden 

- Informatie verzamelen bij de doelgroepen om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het werkveld 

- … 
 

 

 
3. Profiel  
 
Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit 
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Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW. 
of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met 

een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het 
Departement MOW 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 het Departement MOW en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij 
aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).  

 
Je diploma3  

 
Je hebt een masterdiploma. 4 

 
Je werkervaring 
 
Je hebt minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie.  
Je hebt goede kennis van de reglementering op het gebied van de rijopleiding en nascholing 
vakbekwaamheid. 

 

3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties 
 
• Je kan technische en reglementaire aspecten in het domein begrijpen en interpreteren.  
• Je hebt kennis of ervaring inzake klantgerichte dienstverlening 
• Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken. 
• Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, SharePoint, 

webbrowsers, email ...). 
• Je kan je snel inwerken in nieuwe materie. 

 
Bijkomende verwachtingen 
 
Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B. Verplaatsingen maken zijn geen hoofdtaak voor deze functie, 
maar kunnen wel aan de orde zijn. Sommige locaties zijn moeilijker bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 

 
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. 
3 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
4 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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Je persoonsgebonden competenties  
 

• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 
Handelt in het belang van de organisatie (niveau 2) 
 

• Coachen  
Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen 
ontwikkelen en de effectiviteit en efficiënte van hun werk verhoogt  
Ondersteunt bij het behalen van resultaten (niveau 1) 
 

• 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) 

 
• Richting geven 

Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit 
kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband  
Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan (niveau 1) 

 
• Innoveren 

Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen 
aan toekomstige uitdagingen  
Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken (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) 
 

• 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) 
 

• Voortgangscontrole  
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s 
of medewerkers  
Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen (niveau 2) 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 

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

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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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. 

 
5. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 28 augustus 2022 via de online sollicitatielink die je kan terugvinden in het 
online vacaturebericht5.  
 

6. Selectieprocedure6 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden. Deze fase is eliminerend. 
 

• Fase 2: Screening op basis van sollicitatiedossier (motivatie, relevante ervaring, technische 
competenties, kennis van de organisatie, …). Deze fase is eliminerend. 

 
• Fase 3: Een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 

competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. Deze fase is 
eliminerend. 

 
Indien er na de screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden of het sollicitatiedossier 
slechts één kandidatuur per vacature overblijft, kan de wervende entiteit de beslissing nemen op basis 
van het sollicitatie- en het personeelsdossier.  
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk 
in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor 
dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 

 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende 
salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast 
aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.7  

 
5 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie 
van: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 
6 Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 
7 Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de 

functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar 
behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. Je behoudt de graadanciënniteit en de schaalanciënniteit, 
verworven in de laatste graad. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 
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• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 
maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet 
van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 
Meer informatie over de financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 

 
 

8. Meer weten 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
Lieve Van de Water 
Afdelingshoofd  
Tel: 02 5535341   
E-mail: lieve.vandewater@mow.vlaanderen.be  
 

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

 
Yasmine Bauters 
Selectieverantwoordelijke, afdeling Organisatie  
Tel. : 02 553 72 63 
E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be  
 

 
 

 

Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be  of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op http://departement-
mow.vlaanderen.be/nl. 
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