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VDAB

zoekt een

Teamleider Samenwerking

Contract onbepaalde duur
Salarisschaal: A1 (graad:adjunct van de directeur)

Je activiteit bepaalt je werkplek.
Je kan dus zowel op kantoor in Brussel werken, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Vacaturenummer: req8809
Je kan solliciteren tot en met 12 februari 2023.
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1. WERKEN ALS TEAMLEIDER SAMENWERKING IN HET KORT

Ben jij een enthousiaste en dynamische People manager én op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Lees dan zeker verder.
De teamleider Samenwerking leidt een geheel van activiteiten en medewerkers en geeft input naar
het beleid met als doel een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende
bij te dragen tot de realisatie van de doelstelling van de afdeling.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt.

2. OVER VDAB

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.
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3. JOUW TAKENPAKKET IN EEN NOTENDOP

Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden doen we bij vdab een beroep op
partners wanneer we zelf niet beschikken over voldoende middelen of expertise. De dienst
Samenwerking staat hierbij in voor volgende taken :

● aanvragen/vragen analyseren en documenteren
● partners selecteren en goedkeuren
● op zoek gaan naar de beste oplossing voor alle directe stakeholders
● de samenwerkingsvorm bepalen
● de samenwerking formaliseren
● de kwaliteit van de dienstverlening door de partner bewaken
● coaching van partners bij de uitvoering van de opdracht

De Centrale dienst Samenwerking bestaat uit vijf teams, elk met hun eigen expertises. Twee
managers sturen de Centrale dienst Samenwerking aan. Daarnaast zijn de verschillende
verantwoordelijkheden verdeeld over 5 teamleiders en zijn er ook nog vier experten die zowel de
managers als de teamleiders ondersteunen.

Als teamleider van het team MLP, Gebruikersbeheer partners & Administratie breng je de blik op de
partner in de organisatie, door vanuit de expertise van Samenwerking samen op zoek te gaan naar
de beste oplossing voor alle directe stakeholders.
Samen met je MLP-team ben je verantwoordelijk om onze partners op te leiden en te coachen. De
medewerkers van het team Gebruikersbeheer partners beheren de toegangen en rollen van partners
in de VDAB-toepassingen en met je team Administratie geef je ondersteuning aan alle andere teams
van de Centrale dienst Samenwerking.

De teamleider is een manager, een ondernemer, een leidinggevende en dit op een coachende
manier. Er zijn ook echter een aantal accenten aan toegevoegd rond attitude en ingesteldheid.

1. De teamleider staat voor VERTROUWEN en AUTHENTICITEIT :
● Is een People manager en vertrekt vanuit vertrouwen
● Is zelf een levend voorbeeld, doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet
● Behandelt iedereen gelijk

2. De teamleider is ZORGZAAM :
● Heeft aandacht voor de mens
● Heeft aandacht voor de context waarbinnen het team moet functioneren

3. De teamleider staat voor DAADKRACHT en VERBINDING :
● Brengt positieve dynamiek teweeg in het team
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● Durft beslissen, ook tegen de stroom in
● Geeft en krijgt feedback, zowel naar zijn leidinggevende als naar de teamleden
● Gaat aan de slag met de competenties, talenten, kennis en rollen in zijn team.

4. De teamleider geeft RICHTING aan zijn team :
● Vertaalt de visie in mensentaal en in functie van de doelen van de klant
● Staat voor wendbaarheid en kwaliteit in alles wat we doen
● Heeft snelheid/innoveren/creativiteit als drive
● Gebruikt de complementariteit in zijn team
● Heeft heldere teamdoelen en verwachte output
● Zoekt bij aanwerving naar de complementaire profielen, ontbrekende competenties

Je  komt terecht in een kernteam van 9 collega’s (teamleiders en experten) aangestuurd door een
manager samenwerking. Daarnaast ben je als teamleider verantwoordelijk voor een team van 17
medewerkers.

4. WIE BEN JIJ?

 4.1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

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

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

Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je
contractueel in dienst bent in een job met:

● eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature;
● ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de

openstaande vacature.

Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit

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

- Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en

krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor een bepaalde periode (zie Vlaanderen Intern voor

meer info).

o Opgelet, het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke

gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid:

▪ In principe ben je tijdens de eerste twaalf maanden niet gedekt door de

ziekteverzekering omdat je een wachttijd moet vervullen, maar in bepaalde

gevallen word je vrijgesteld van die wachttijd (vb. je bent al minstens een

jaar ambtenaar en je neemt onbetaald verlof als ambtenaar om een

contractuele functie op te nemen).

● Vraag na bij je ziekenfonds of je aan de voorwaarden voldoet om

vrijgesteld te worden.

▪ er zijn ook gevolgen voor je pensioen. Voor meer info over jouw concrete

situatie, contacteer PDOS op het gratis nummer 1765.

4.2. JE COMPETENTIES

Voor de functie van Teamleider Samenwerking heb je onderstaande persoonsgebonden competenties
nodig. Deze worden getest gedurende de selectieprocedure.

● Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden
en normen van de organisatie.

● Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk
kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt.

● Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid.
● Richting geven: Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en
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die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.
● Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die

tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.
● Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende

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

● CMOL 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 partnerschap visie 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

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 TEAMLEIDER SAMENWERKING

● Je bent vertrouwd met de administratieve processen en registratie technische
voorwaarden voor gebruik van onze instrumenten door partners of je bent bereid je
hierin te verdiepen met ondersteuning van de andere leden van het kernteam
Samenwerking.

● Je beschikt over vaardigheden om netwerken op te zetten en te onderhouden;
● Je beschikt over digitale vaardigheden en know how;
● Je kan leidinggeven op afstand;
● Je hebt een kennis van verschillende processen, regelgeving, normen en systemen en

kan deze toepassen, interpreteren en integreren.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 4.4. PLUSPUNTEN

 4.5. BIJKOMENDE VERWACHTINGEN

 4.6. 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.

5. WAT BIEDEN WE JOU?

● Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.
Samen anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving.

● Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
● Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die

het salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen
op onze salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken:

o niveau van de functie: A
o graad: Adjunct van de directeur
o salarisschaal: A111

● De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de
berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor
in aanmerking.

● Jouw aanbod van extralegale voordelen:
o Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag waarvan €5,91 wordt betaald door de

werkgever en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het
nettoloon)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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o Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel,
Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen tussen 3
en 14 jaar

o Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je
woon-werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoer formules, of
een combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het
meest stimuleert.

o Hospitalisatieverzekering
o Aanvullend pensioen

● Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse
overheid. Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen,
hiervoor reiken we verschillende tools aan.

● Wij hechten veel belang aan de werk- privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen
vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je
bent vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar!

● Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis
uit of op een satellietkantoor werken.  

● Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de
voetnoot2.

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

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.

2Als je solliciteert via horizontale mobiliteit moet je binnen de drie maanden na de selectiebeslissing starten in je nieuwe job.
Je behoudt minimaal de werkervaring die al werd gevaloriseerd. Het is mogelijk dat er nog extra werkervaring wordt

gevaloriseerd.
Deze selectieprocedure valt onder het objectief wervingssysteem. Dit betekent voor jou dat wanneer je een geschikte

eindbeoordeling krijgt, je in de toekomst mee kan doen aan bevorderingsfuncties of functies via horizontale mobiliteit.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 6.1. MODULE 1: EERSTE SCREENING

 6.1.1. Cv-screening

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier/CV (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 vindt plaats in week 7 van 2023.

6.1.2 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). Daarnaast kan de voorselectie aangevuld worden
met een verkennend gesprek, een computergestuurde oefening of een case…

Deze selectiefase is eliminerend.  Enkel de best gerangschikte kandidaten gaan door naar de
volgende stap.

 6.2. MODULE 2: SCREENING COMPETENTIES

Tijdens een jurygesprek met case beoordelen de selectieverantwoordelijke en collega(’s) van Team
Samenwerking volgende criteria:

● Je motivatie
● Je visie op en inzicht in de functie
● Je technische competenties
● (Ev. Max. 2 bijkomende persoonsgebonden competenties)
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt online plaats via Google Meet op 15/02/2023 (datum onder
voorbehoud).
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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 (gerangschikt op basis van de resultaten in de
selectieprocedure) opgenomen in de wervingsreserve.

In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen hieronder.

 6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING

Door middel van een assessment center worden de persoonsgebonden competenties (zie 4.2)
bevraagd. Daarnaast zijn er redeneerproeven, een persoonlijkheidsvragenlijst en een rollenspel
voorzien.

Deze module is adviserend.

Deze module vindt digitaal plaats na 15/2/2023  (datum onder voorbehoud).

 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, …

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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7. HOE SOLLICITEER JE?

Solliciteer ten laatste op 12/2/2023 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 en motivatiebrief +
Cmol Portfolio indienen. Voeg ook een kopie van de documenten toe die aantonen dat je aan de
vereisten deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen:
- je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling.

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.

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:
Carine, Doucet
Manager Samenwerking Vdab
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carine.doucet@vdab.be
tel 0497 51 89 46

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

Natacha, Van Gils
Selectieverantwoordelijke
natacha.vangils@vdab.be

10. FEEDBACK

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen april 2023.

Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een
e-mail naar natacha.vangils@vdab.be en vermeld “Teamleider Samenwerking vacaturenr req8809”.

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 Teamleider Samenwerking.

Werfreserve met volgorde:

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve 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 is voor 2 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode
kan vdab je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien gewenst door vdab.
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Nam je als student deel aan deze selectieprocedure? Bezorg dan ten laatste tegen de datum waarop
je in dienst komt een kopie van je behaalde diploma naar natacha.vangils@vdab.be .

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. Ben je al in dienst in deze functie? Dan behoor je niet langer tot
de werfreserve.
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