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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Alles beweegt bij VDAB en in het bijzonder in de Provincie Antwerpen. Ben je klaar voor een nieuwe avontuur 
en schrikt een beetje uitdaging je niet af. Dan ben jij één van de 3 managers die we zoeken.  
 
VDAB provincie Antwerpen zoekt 3 managers voor de volgende clusters: 

- Intensieve dienstverlening Mechelen - Kempen 
- Bouw & Hout (aangevuld met Jobs in De Grote Verbinding) 
- Transport & Logistiek  (aangevuld met Haven)  

 
De managersfunctie zal in overleg aangevuld worden met rollen. 
 
Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor: 

- Realiseren van de doelstellingen opgenomen in het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) en de daaraan 
gelinkte actieplannen,  vertrekkend vanuit  de missie en waarden van VDAB 

- Bevorderen van interne samenwerking binnen en over jouw teams 
- Realiseren van coachend leiderschap in een organisatie in volle verandering  
- Werken vanuit een expliciete partnerschapsvisie, met daarbij de opdracht interne en externe 

partnerships verder uit te bouwen 
- Efficiënt, effectief en respectvol omgaan met middelen 

 
 

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. 
 

2 FUNCTIECONTEXT 

Als manager in de provincie vertaal je de VDAB-visie en de visie van je cluster naar een provinciale context en  
geef je leiding aan je teams. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met zowel het provinciaal 
directiecomité (regionale werking), als met de Vlaamse managers en partners.  Je bent lid van het provinciaal 
directiecomité binnen de provincie Antwerpen en je neemt ook bijkomende rollen op. Als manager dien je 
het kader dat zowel Vlaams als datgene wat in de provincie wordt uitgewerkt om te zetten naar de 
operationele werking binnen jouw sectoren. 
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Je formele standplaats is Antwerpen maar je zal vaak op verplaatsing zijn naar de verschillende locaties in de 
provincie Antwerpen. Bovendien stem je geregeld af met je Vlaamse collega clustermanagers in Brussel of 
andere provincies. 

3 TAKENPAKKET  

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

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 teneinde een duidelijke richting en 
houvast te hebben voor de werking van de 
dienst. 
- Verantwoordelijk voor opmaak en trekkersrol 
in de opmaak van een Provinciaal Sectoraal 
OndernemingsPlan (PSOP), op te nemen en uit te 
voeren volgens de principes van een ambitieus 
businessplan, opmaak begroting, planmatige 
invulling, met aandacht voor efficiëntie en 
effectiviteit. 

-    Plannen, opvolgen en realiseren van de 

sectorale plannen. 

-    Verantwoordelijk zijn voor een wendbare 

opleidingsplanning in afstemming met de 

noden op de arbeidsmarkt 

-    Afstemming met partners allerhande om een 

gevarieerd sectorale aanbod in opleiding en 

bemiddeling samen te stellen 

-    Vormgeven en realiseren van het sectoraal  

provinciaal beleid in opdracht van de 

provinciale directie. 

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

-    Objectieven bepalen voor de teams, de 

realisaties opvolgen en de bijsturingen 

coördineren 

-    Coördineren van de uitvoering (eigen 

beheer/ism partners/afstandsleren/online 

leren)  van de planning 

-    Opmaken van business cases en 

uitvoeringsplannen rond opleidingen en 

andere dienstverlening. 

-    Kaderen van de verschillende opdrachten, ze 

onderling afstemmen, prioriteiten bepalen 

en deze op een open en duidelijke manier 

communiceren 

-    …  
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Leiding geven aan medewerkers 
Aansturen en motiveren van medewerkers 
teneinde hen te stimuleren tot optimale 
prestaties, betrokkenheid en verdere 
ontwikkeling. 
  

-    Inspireren, motiveren en het leren en de 

ontwikkeling van de medewerkers 

stimuleren, met een focus op de teamleiders, 

zowel individueel als in team 

-    De goede werksfeer bewaken binnen de 

dienst 

-    Stimuleren en opvolgen van het leerproces 

van de medewerkers 

-    Plannings-, functionerings-, opvolgings- en 

evaluatiegesprekken voeren 

-    …  

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

-    Bewaken van de correcte toepassing van de 

kwaliteitsstandaarden van de interne en 

externe opleidingen  en begeleiding binnen 

het bevoegdheidsgebied 

-    Bewaken van eenvormige uitvoering 

-    Bewaken van klantvriendelijke, kwalitatieve 

dienstverlening binnen vastgelegde 

termijnen 

-    Voorstellen, bespreken, begeleiden en 

evalueren van verbeteracties 

-    … 

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

-    Realiseren van de doelstellingen opgenomen 

in de jaaractieplannen, vertrekkend vanuit 

de missie en de waarden van VDAB 

-    Opvolgen van algemene tendensen in het 

werkveld en knelpunten of mogelijke 

verbeteringen rapporteren 

-    Nieuwe ideeën, concepten, verbeteringen 

voorstellen 

-    De leiding nemen van of meewerken aan 

provinciale corporate projecten 

-    Actief deelnemen aan provinciale 

beleidsfora,  … 

-    Signaleren van de noden van de 

arbeidsmarkt en meewerken aan corporate 

oplossingen in co-creatie met het team 

samenwerking 

-    Ontwikkelen van een provinciale 

beleidsvisie, vertrekkende vanuit de globale 

VDAB-visie, en deze uitdragen  
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Beheer van middelen 
Efficiënt beheren van de middelen teneinde er 
voor te zorgen dat deze optimaal ingezet 
worden. 
Context:  binnen de verkregen budgetten. 

-    Verantwoordelijk zijn voor de optimale 

benutting van het personeel en middelen 

-    Verantwoordelijk zijn voor de optimale 

benutting van het patrimonium en de 

infrastructuur binnen het 

bevoegdheidsgebied conform het Vlaams 

afsprakenkader 

-    Vanuit de interne opleidings- en 

begeleidingscapaciteit advies verlenen in 

functie van een optimaal uitbestedingsbeleid 

-    Beheren van de beschikbare budgetten 

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

-    Uitbouwen van partnerschappen conform 

de VDAB beleidsvisie 

-    Verzekeren van een vlotte doorstroming 

van de relevante informatie binnen de 

teams. 

-    Vervullen van een interne brugfunctie 

tussen het afdelingshoofd en de 

medewerkers 

-    Plannen, coördineren en opvolgen van de 

externe communicatie 

-    Coördineren van de samenwerking met 

interne en externe diensten 

-    De VDAB op diverse fora 

vertegenwoordigen, zowel intern als extern. 

Inhoudelijke bijdrage 
Selectief behandelen van dossiers, vragen en/of 
uitvoeren van (project)werkzaamheden teneinde 
inhoudelijk bij te dragen tot de realisatie van de 
opdracht. 
  

-    Behandelen van, adviseren bij of beslissingen 

nemen in complexe dossiers 

-    Antwoorden formuleren op niet-routineuze 

vragen (zoals parlementaire vragen…) 

-    Leveren van inhoudelijke bijdrage aan 

projecten 
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Innovatie en ondernemerschap 
In samenwerking met de leidend ambtenaar en  
afdelingshoofden, stimuleren van initiatief, 
resultaatgerichtheid, vernieuwing, 
eigenaarschap en ondernemerschap bij collega’s 
en werknemers met als doel de innovatie-  en 
moderniseringsdoelstellingen van de Vlaamse 
overheid door te vertalen binnen de eigen 
organisatie en hieraan concreet invulling te 
geven op de werkvloer. 

-    Aanmoedigen van nieuwe ideeën, 

efficiëntere alternatieven, werkvormen en 

methodes 

-    Initiëren van en (laten) participeren aan 

multidisciplinaire projectteam-werking 

-    Optimaal benutten van digitalisering, 

flexibele werkvormen en –omgeving 

-   Outside-in binnenbrengen van mogelijke 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, deze 

detecteren en delen. 

Het welzijn van medewerkers, zoals wettelijk 
bepaald, bevorderen. 

  

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarden: 
 
1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid 

in de graad van adjunct van de directeur A1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in 
proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking1 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad 
van adjunct van de directeur A1  

o Je beschikt op datum van afsluiting van de publicatie van de vacature over zes  jaar relevante 
ervaring of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad 
waarvan 3 jaar als leidinggevende. 

 
1) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 

 

                                              
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).   

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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▪ voorwaarden voor horizontale mobiliteit: 

 

- Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 

binnen de diensten van de Vlaamse overheid.   

Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking 
met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een 
overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een 
objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking2 . 
Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde 
rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) 
binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling3 voor het generieke gedeelte 
bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).  

Je beschikt over 3 jaar leidinggevende ervaring. 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke iris.indesteege@vdab.be. 
 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

● Je hebt ervaring met het werken binnen of met een ecosysteem waar naast VDAB ook andere partners 
actief zijn (bv. lokale besturen, onderwijs, tenderpartners,...) 

● Je hebt ervaring met het verwerken van (beleids)informatie en vertalen naar een tactisch-operationeel 
niveau 
 

 

4.2.2 Pluspunten  

● Voeling met één van de 3 vermelde clusters / sectoren is een troef 
● Je hebt reeds ervaring met het werken met toegewezen budgetten 
● Je volgt je teams of medewerkers op aan de hand van gestructureerde (data)monitoring  
 

4.2.3 Persoonsgebonden competenties  

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

normen van de organisatie (niveau 2) 

 

                                              
2
 

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

mailto:iris.indesteege@vdab.be
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● Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen 

ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 2) 

 

● Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2) 

 

● Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de 

entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 2) 

 

● Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 

komen aan toekomstige uitdagingen (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://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.   

 

4.2.4 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

1.1.1. Leidinggevende competenties 

VDAB heeft een duidelijke visie op leiderschap. Iedere leider van VDAB Coacht in zijn/haar rollen als 

Manager, als Ondernemer en als Leider. C-mol! 

 

● Je bent een Manager 

Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening  

Je plant, organiseert en faciliteert, evalueert en stuurt bij waar nodig  

Je voert een efficiënt communicatiebeleid (pers, partners, ...)  

Je bewaakt de beleidsdoelstellingen 

● Je bent een Ondernemer 

Je werkt vanuit een partnerschapsvisie en stimuleert netwerkvorming 

Je vertegenwoordigt de VDAB in diverse fora 

Je ontdekt opportuniteiten op de arbeidsmarkt en zet ze om in een toegevoegde waarde 

Je stimuleert innovatieprocessen en brengt ideeën en mensen samen 

● Je bent een Leider 

Je inspireert en motiveert je medewerkers 

Je gelooft in en draagt bij tot elke vorm van zelfsturing en teamwerking 

 

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

Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: 
 
▪ voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde  
▪ geslaagd zijn voor de selectieprocedure 
▪ ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn 
▪ je in dienstactiviteit bevinden  
▪ burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 
 
 

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

5 AANBOD 

● Je wordt bevorderd of overgeplaatst in de graad van directeur (A2) met de bijbehorende salarisschaal 

A211 ( 3.049€ bij 6 jaar anciënniteit).  Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of 

als zelfstandige. 

● Je eerste 12 maanden vormen een proeftijd.  Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed 

gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36). 

● De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de 

selectiebeslissing. 

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

6 SELECTIEPROCEDURE 

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 gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
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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 12 september 2022.  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van een verkennend gesprek 

Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 7 kandidaten per vacature voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
Door middel van een verkennend gesprek beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op 
volgende criteria: 

● eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 

● eerste toetsing van je technische competentie(s) en troeven onder hoofdstuk 4.2; 4.2.1 en 4.2.2 

● relevantie van je ervaring   

 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 4 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 4 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: ASSESSMENT  

Het assessment gebeurt op basis van de gevraagde competenties aan de hand van o.a. een rollenspel, 
een analyse- en presentatieoefening, een interview. 
Het resultaat is adviserend aan de jury. 
Dit vindt plaats bij onze externe partner Hudson in de loop van 15 september tot 15 oktober 2022 (onder 
voorbehoud). 
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case 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 inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 



 

   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////// 

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 11 van 13 

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. 
 
Dit gesprek verloopt fysiek en zal gepland worden in week 45 (maandag 7 t/m donderdag 10 november) 
(onder voorbehoud) (tenzij de preventiemaatregelen omtrent het coronavirus dit verbieden en er voor 
de digitale optie wordt gekozen). 
 

6.4. EINDDELIBERATIE 

De jury beslist op basis van het verkregen totaalbeeld per kandidaat over geschikt/ niet geschikt voor de 
functie.   
 
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. 
 

6.5. 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 
gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid tussen kandidaten, 
… 
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7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 9 september 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. 
 
Op 26/8 wordt er een digitale infosessie voorzien. Als je interesse hebt om meer te weten over wat er 

precies van deze functie verwacht wordt, stuur een mail naar iris.indesteege@vdab.be en je zal een 

uitnodiging ontvangen om de infosessie te volgen. 

 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend.  
Wie als contractueel personeelslid solliciteert dient zelf aan te tonen geslaagd te zijn voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking bij de Vlaamse overheid.  Bezorg ons in dit geval bij 
inschrijving ook volgende documenten: 

● de functiebeschrijving/het selectiereglement van de oorspronkelijke selectie 
● de motivering/verslaggeving betreffende je geschiktheid in de betreffende procedure 

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

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB Antwerpen 
bjorn.cuyt@vdab.be 

+32 498 912102   
 
Op vrijdag 26 augustus om 9.30u wordt er een digitaal infomoment voorzien.  

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

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

8 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 15 november 2022.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
iris.indesteege@vdab.be met vermelding van het vacaturenummer. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:bjorn.cuyt@vdab.be
tel:+32498912102
tel:+32498912102
tel:+32498912102
mailto:Iris.indesteege@vdab.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


 

   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////// 

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 13 van 13 

 

9 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd die 
bestaat uit de lijst van geslaagden met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste 
de kans om in te gaan op een concrete vacature. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 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 
dienstverleningsmanager provincie Antwerpen. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
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, je niet langer tot de reserve 
behoort.  
 


