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1. DE VACATURE IN HET KORT

Help je graag mee bij het zoeken naar de juiste persoon op de juiste plaats binnen onze  organisatie? 

Draag je VDAB én onze medewerkers een warm hart toe?  

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?  

Dan ben jíj misschien de persoon die we zoeken!

2. FUNCTIECONTEXT

Jouw takenpakket:

Werving en selectie is je belangrijkste opdracht. Je bent eindverantwoordelijke voor zowel onze
interne als  externe selecties. Het gaat over functies in de provincie Limburg.

Je ondersteunt leidinggevenden in de opmaak van een wervende vacature, screent de 
binnengekomen kandidaturen samen met de teamleider en/ of manager, stuurt  uitnodigingen, voert
selectiegesprekken, beoordeelt mee een case/opdracht, interpreteert de  resultaten van het
assessment (dat wordt verzorgd door een externe partner) en je neemt  uiteindelijk samen met de
andere juryleden de finale beslissing.  

Uiteraard geef je onderbouwde en ontwikkelingsgerichte feedback aan alle kandidaten,  zowel
interne als externe, en zowel de geslaagde als de niet geslaagde.  Ten slotte werk je iedere
vacature administratief af in Vlimpers, het online systeem van de Vlaamse Overheid.  

Doorheen het hele proces respecteer je steeds de richtlijnen m.b.t. werving en selectie van  de
Vlaamse Overheid.

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van
Vlaanderen.

● Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te
stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het
aanbieden van loopbaandienstverlening.

● Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze
medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.

● Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de
arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.

● Bekijk het filmpje: 'Werken bij VDAB'.

Je werkt als HR-consulent voor de Limburg. De bovenstaande taken voer je dan  ook uit voor de
betrokken functies (vacatures) en personeelsleden.  

Je ondersteunt de HR-verantwoordelijke van Limburg: Sonnie Gaspar, zij zal ook je rechtstreekse
leidinggevende worden.
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3. FUNCTIEBESCHRIJVING

De functiebeschrijving kan je onderaan dit selectiereglement terugvinden.

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en

uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de

bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te

leveren.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk
voorbereiden, plannen en praktisch organiseren
met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt
kunnen verlopen.

● Voorafgaandelijk inwinnen van informatie
ter verduidelijking van de opdracht zoals
intakegesprek…

● Kennis nemen van de uit te voeren
opdrachten en op basis hiervan een eigen
werkplan opstellen

● Contacteren van klanten en andere
betrokkenen

● Uitvoeren van voorbereidende
administratieve taken

● Een onbevooroordeelde verkenning van de
situatie van de klant doen aan de hand van
de beschikbare gegevens en rekening
houdende met de leefwereld van de klant

Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen
specialisatie uitvoeren met als doel bij te
dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van
de opdrachten van de entiteit.

Context:
Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten,
procedures en veiligheidsvoorschriften.

● Met de klant de mogelijkheden, noden en
belemmeringen in functie van zijn/haar
loopbaan bespreken

● Actief rekruteren voor interne en externe
vacatures en hierbij rekening houden met
een evenredige vertegenwoordiging van de
kansengroepen

● Procedures en richtlijnen op een correctie
manier toepassen

● Actief bijdragen aan het realiseren van de
teamdoelstellingen

● De administratieve opvolging van
HR-aspecten organiseren

● Fungeren als vertrouwenspersoon bij
klachten ivm pesten of OSGW op het werk
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● Realisatie van de vertegenwoordiging van
de kansengroepen in de nieuwe aanwerving
conform de parameters van het
beheerscontract

● Uitwerken van instrumenten zoals checklist,
draaiboek…

● Opmaken van selectiereglementen,
vacatures, publicatie…

Rapporteren

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en
resultaten met als doel de leidinggevende/het
team/zichzelf in staat te stellen het resultaat
met de kwaliteitsnormen te vergelijken en
indien nodig bij te sturen.

● Signaleren van knelpunten en/of
uitzonderlijke waarnemingen of
gebeurtenissen

● bijhouden van een agenda van de
uitgevoerde taken en outputindicatoren

● …

Beheer van materiaal en/of gegevens 

Inventariseren, verzamelen en onderhouden
van het nodige materiaal (grondstoffen en
werktuigen) en/of analyseren van gegevens met
als doel altijd te beschikken over degelijke en
bruikbare materialen en/of gegevens.

● Beheer van het kandidatenbestand
● Zorgen voor correcte registratie van

relevante gegevens zoals vacatures,
kandidaten, doorlooptijd…

● Voorzien van aantrekkelijk materiaal om te
communiceren met de doelgroep

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen
of procedures met als doel er voor te zorgen dat
de (interne of externe) klant inzicht heeft in het
gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context:
Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

● De wervingsprocedures organiseren op
lokaal of regionaal niveau

● Geven van opleiding ivm HR-materies
● Participeren aan werk- en projectgroepen

en eventueel hiervan het leiderschap
opnemen

● Gebruik maken van nieuwe media en
aantrekkelijke en wervende communicatie

● Proactief kenbaar maken van de
dienstverlening aan de klant

● Toelichting geven bij selectieprocedures…

Kennis m.b.t. het vakgebied 

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen
vakgebied en werkterrein met als doel via
integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit
van de uit te voeren opdrachten voortdurend te
verbeteren.

● Lezen van vakliteratuur, bijwonen van
studiedagen, volgen van gespecialiseerde
opleidingen

● Informatie-uitwisseling met vakgenoten
● Kennen en opvolgen van de reglementering

en/of wetgeving binnen het vakgebied
● Actief deelnemen aan netwerken intern en

extern
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4. PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

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

onderstaande voorwaarden:

● Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift
dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid 1.

● Relevante ervaring in werving en selectie is mooi meegenomen.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en je voor
1september 2022 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het
moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

4.2 COMPETENTIES

4.2.1 Technische competenties

Deze kan je terugvinden in de functiebeschrijving onderaan dit selectiereglement.

4.2.2 Pluspunten / bijkomende voorwaarden en verwachtingen

- Het is belangrijk om te weten dat binnen VDAB de HR-procedures van de Vlaamse Overheid gelden.

Wij verwachten van jou dat je die toepast, maar anderzijds ook dat je voldoende pragmatisme aan

de dag kunt leggen om er efficiënt mee om te gaan.

- Aangezien je een spilfiguur bent in heel wat selecties en gesprekken met medewerkers, vinden wij

integriteit, vertrouwen en een professionele houding zeer belangrijk. Discretie is een absolute

vereiste.

- Je bent een echte HR-partner van het management en de teamleiders: je draagt naar hen toe

steeds onze HR-waarden uit en handelt tegelijk op maat, klantgericht en proactief.

- Plannen en organiseren zijn je tweede natuur! Wanneer er veel selecties lopen, moet je goed

kunnen plannen, zowel in je eigen agenda als in die van de juryleden. Je waakt erover dat de

deadlines gerespecteerd worden.

- Je bent administratief sterk en pc-vaardig. Er wordt immers van elk selectiegesprek een scorekaart

ingevuld, die ook als basis dient voor de feedback naar de kandidaten toe én de opstart van de

laureaat.

1

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 niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een
taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
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- Je hebt oog voor innovatie en durft out-of-the-box te denken. De wereld van rekrutering, selectie,

verandert elke dag en ook hierin wil onze HR-dienst future proof zijn.

- Je bent een sterke communicator die met heel wat belanghebbenden (op verschillende niveaus) in

onze organisatie in gesprek kan gaan.

4.2.3 Persoonsgebonden competenties

- Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen,

waarden en normen van de organisatie.

- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of

project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.

- Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek

naar aanvullende relevante informatie.

- Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende

belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren.

- Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de

nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen

bereiken.

- Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van

fouten.

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 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 slaagt in 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 (1 jaar).

- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een

permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

- 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
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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 Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven,

Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

- Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een

fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.

- Bij VDAB hanteren we het principe van hybride werken: vanuit het organisatiebrede

afsprakenkader worden er teamafspraken en andere samenwerkingsafspraken gemaakt

waarbij het resultaatgericht werken, een goede teamwerking, het welzijn van onze

medewerkers, de beschikbare infrastructuur en onze klantenwerking harmonieus op elkaar

afgestemd zijn.

- 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 aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal

B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante

beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de

lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden.

Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen,

aangepast aan je individuele situatie.

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

6. SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier/CV 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 vindt plaats binnen de 14 dagen na afsluiting van de publicatie .

VOORSELECTIE

Indien er 7 kandidaten of meer zijn, kan er beslist worden om een voorselectie uit te voeren. De
voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria zoals de aanwezigheid van een verzorgd CV, een
gegronde motivatie, relevante werkervaring, specifieke functievereisten, passend in de
organisatiecultuur (volgens de VDAB waarden).
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6.2 Functiespecifieke screening

Op basis van een jurygesprek eventueel aangevuld met één of meerdere cases beoordeelt de jury
volgende criteria:

● Je motivatie
● Je visie op en inzicht in de functie
● Je technische competenties
● 2 bijkomende persoonsgebonden competenties
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een jury. Deze jury bestaat minstens uit een leidinggevende en
een HR-afgevaardigde en eventueel aangevuld met één of meerdere experten in het vakgebied en
bestaat tenminste uit drie personen. De HR-afgevaardigde is de voorzitter van de jury.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiegesprekken gaan door op 25 augustus 2022. Houd deze datum dus al zeker vrij in je
agenda!

6.3 EINDDELIBERATIE

De jury beslist op basis van het verkregen totaalbeeld van alle resultaten over geschikt / niet geschikt

van de kandidaat.

De einddeliberatie is voorzien op 25 augustus 2022. Communicatie naar de kandidaten wordt

verwacht tegen 26 augustus 2022.

De voorziene datum van indiensttreding is 1 september 2022.

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.

6.4 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al eens 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 een andere 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.
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7. HOE KAN JE  SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 19 augustus 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.

Via de link “solliciteer online” in het vacaturebericht kan je je sollicitatie, met CV én motivatiebrief
indienen. Voeg ook een kopie van de documenten toe die aantonen dat je aan de vereisten
deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

8. VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud, de selectieprocedure en de
deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Sonnie Gaspar, HR-verantwoordelijke
sonnie.gaspar@vdab.be tel: 0495 25 01 56

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op
www.werkenvoorvlaanderen.be

9. FEEDBACK

We verwachten dat deze procedure kan afgerond worden tegen 1 september 2022.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar
sonnie.gaspar@vdab.be met vermelding van het vacaturenummer req7338.

10. RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van
geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te
gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar (en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal
van de selectieprocedure).  De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te
komen als HR-consulent. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze
reserve te verlengen.
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als HR-consulent op andere standplaatsen
in te vullen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen
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voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de
functie aan bod kunnen komen.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst
komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, niet langer tot
de reserve behoort.

(Als studenten ook konden deelnemen aan de procedure: Als je als student deelnam aan de selectie,
moet je ten laatste op datum van 1 oktober 2022 het bewijs van het vereiste diploma of getuigschrift
bezorgen aan sonnie.gaspar@vdab.be . Anders verlies je je plaats in de werfreserve.)
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Functiebeschrijving:

HR Specialist selectie en rekrutering

Voor akkoord

Naam leidinggevende Datum + handtekening

Naam functiehouder Datum + Handtekening
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1. Context van de functie

1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

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.

1.2. Positionering

Aan welke functie rapporteert de
functiehouder?

Welke functies rapporteren aan de
functiehouder?

1.3. Kwantitatieve gegevens

Aantal medewerkers waaraan wordt
leiding gegeven (met vermelding van
type medewerker):
Budgetten (met vermelding van het
type impact dat de functiehouder
heeft):
Bijkomende kwantitatieve gegevens:

2. Doel van de functie

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als
doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren.
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3. Resultaatgebieden

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch
organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

- Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht
zoals intakegesprek…

- Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen
werkplan opstellen

- Contacteren van klanten en andere betrokkenen
- Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken
- Een onbevooroordeelde verkenning van de situatie van de klant doen aan de

hand van de beschikbare gegevens en rekening houdende met de leefwereld
van de klant

Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij
te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context:
Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en
veiligheidsvoorschriften.

- Met de klant de mogelijkheden, noden en belemmeringen in functie van
zijn/haar loopbaan bespreken

- Actief rekruteren voor interne en externe vacatures en hierbij rekening houden
met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen

- Procedures en richtlijnen op een correctie manier toepassen
- Actief bijdragen aan het realiseren van de teamdoelstellingen
- De administratieve opvolging van HR-aspecten organiseren
- Fungeren als vertrouwenspersoon bij klachten ivm pesten of OSGW op het

werk
- Realisatie van de vertegenwoordiging van de kansengroepen in de nieuwe

aanwerving conform de parameters van het beheerscontract
- Uitwerken van instrumenten zoals checklist, draaiboek…
- Opmaken van selectiereglementen, vacatures, publicatie…

Rapporteren - Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of
gebeurtenissen

- bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken en outputindicatoren
- …
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Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de
leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de
kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal
(grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te
beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.

- Beheer van het kandidatenbestand
- Zorgen voor correcte registratie van relevante gegevens zoals vacatures,

kandidaten, doorlooptijd…
- Voorzien van aantrekkelijk materiaal om te communiceren met de doelgroep
-

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er
voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de
mogelijkheden ervan.

Context:
Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

- De wervingsprocedures organiseren op lokaal of regionaal niveau
- Geven van opleiding ivm HR-materies
- Participeren aan werk- en projectgroepen en eventueel hiervan het leiderschap

opnemen
- Gebruik maken van nieuwe media en aantrekkelijke en wervende

communicatie
- Proactief kenbaar maken van de dienstverlening aan de klant
- Toelichting geven bij selectieprocedures…

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als
doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren
opdrachten voortdurend te verbeteren.

- Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van
gespecialiseerde opleidingen

- Informatie-uitwisseling met vakgenoten
- Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het

vakgebied
- Actief deelnemen aan netwerken intern en extern

4. Competentieprofiel

4.1. Gedragscompetenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 Klantgerichtheid – niveau 1
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Samenwerken – niveau 1 Zorgvuldigheid – niveau 2

Analyseren – niveau 1 Plannen en organiseren – niveau 1

4.2. Vaktechnische competenties

Dienstspecifieke software kunnen gebruiken
Dienstspecifieke wetgeving en onderrichtingen kennen

5. Andere functierelevante informatie
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