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VDAB 

 

zoekt een straffe  

 

Communicatie- en marketingmanager 
 

Statutair 

Niveau: N-2 

Rang: A2 

Graad: directeur 

Met standplaats: Brussel 

Vacaturenummer: REQ822 
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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Meer dan 5000 VDAB-collega’s. Meer dan 4 miljoen actieve burgers. Zij rekenen allemaal op jou, elke dag 

opnieuw. Als ervaren Communicatie- en marketingmanager bouw je de interne en externe 

communicatie binnen VDAB verder uit. Je geeft het strategische marketing- en communicatiebeleid vorm 

en stuurt teams over heel Brussel en Vlaanderen aan. Daarnaast werk je nauw samen met de 

woordvoerder, (provinciale) afdelingen en partners. 

 

Uitdagingen schrikken je allesbehalve af. VDAB staat de komende vijf jaar voor enorme uitdagingen. Ook 

op het vlak van communicatie en marketing. Je bent bijgevolg wendbaar en weet jezelf en je 

communicatieplannen aan te passen binnen snel veranderende contexten.  

 

De maatschappelijke rol en impact van VDAB valt niet te onderschatten. Je bent dan ook erg 

waardengedreven en verbindend. Als een inspirerende en innoverende leider ontwikkel je ook de 

professionaliteit van de marketing- en communicatieafdeling. 
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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 

 

2 FUNCTIECONTEXT 

De directie Communicatie & Marketing werkt bij VDAB binnen de algemene directie Ondersteunende 
Diensten. In nauwe samenwerking met de experten van de VDAB-arbeidsmarktdienstverlening worden 
communicatie- en marketingconcepten creatief ontwikkeld en vormgegeven. Dit gebeurt door het eigen 
team of in samenspraak met het externe communicatiebureau. Niet alleen de bestaande dienstverlening 
(info voor schoolverlaters, opleidingen, werkplekleren ...) maar ook de nieuwe dienstverleningsvormen 
(vdab.be, Mijn Loopbaan …) zet de afdeling Communicatie & Marketing in de markt. 
 
Als Communicatie- en marketingmanager geef je leiding aan een schitterende afdeling van een 38 
medewerkers die zich bezighouden met externe en interne communicatie, events, e-mailmarketing,  
audiovisuele producties, vormgeving, logistiek en (digital) marketing. Zowel in Brussel als in elke 
provincie houden zij de vinger aan de pols van wat de noden zijn van de collega’s en de behoeften van 
de burgers, werkzoekenden en werkgevers. In de uitvoering van de communicatieprojecten wordt 
daarnaast nauw samengewerkt met de collega’s van de directie Webdiensten en de woordvoerder. 
 
De Communicatie- en marketingmanager rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur 
Ondersteunende Diensten en maakt deel uit van het directieteam Ondersteunende Diensten.  
 



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

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 3 van 13 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven 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. 
 
De functie stuurt de communicatie- en marketingdienst aan. 
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

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 met als doel een duidelijke richting en 

houvast te hebben voor de werking van de dienst.  

- Bijdragen aan de beleidscyclus (JOP): het opvolgen van 
algemene tendensen in het werkveld en het 
formuleren van beleidsadviezen hieromtrent, nieuwe 
ideeën, concepten en verbeteringen voorstellen. 

- Bewaken van correcte toepassingen van reglementaire 
bepalingen, procedures, normen, … 

- Erop toezien dat wet- en regelgeving worden 
gerespecteerd 

- Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van 
overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren 

- Input leveren voor management rapportering 
-  
 

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. 

- Verzekert de optimale inzet van mensen en middelen in 
de eigen dienst  

Leiding geven aan medewerkers  

 

Aansturen en motiveren van medewerkers met als doel 

hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid 

en verdere ontwikkeling. 

- Teamcoach voor het team centrale dienst, provincie en 
studio. 

- Voert een geïntegreerd HR-beleid uit, met specifieke 
aandacht voor competentie-ontwikkeling van eigen 
personeel. Coacht en evalueert de experten 
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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.  

- Opbouwen en onderhouden van netwerken 
- Bijhouden van vakliteratuur 
- Volgen van nieuwe ontwikkelingen 
- Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten 

op het vakgebied 
- Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen 
- Voorstellen doen voor verbetering 
- Proces afstemmen met andere processen binnen de 

organisatie 
 

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. 

- Stimuleert de samenwerking binnen de eigen dienst en 
tussen de verschillende diensten van de organisatie die 
een bijdrage leveren in de corporate 
communicatiestrategie. 

- Stelt het Vlaams strategische communicatie- en 
marketingplan en het jaarplan communicatie op  vanuit 
het JOP, bepaalt hieruit de  communicatiedoelstellingen 
die afgeleid kunnen worden uit de VDAB-strategieën 
volgt dit op. 

- Adviseert in verband met strategische communicatie en 
marketingacties … 
 

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. 

- Innovatieve ideeën ontwikkelen 
- Meewerken aan projecten rond productontwikkeling 
- Uitwerken van procedures en richtlijnen 
- Beheert de financiële middelen op een transparante 

manier, stelt een budgetplan op en volgt dit op, sluit 
contracten met externe firma’s 

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. 

- Antwoorden op vragen van klanten 
- Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied 
- Adviseren over toepassing en gebruik van diensten, 

producten, systemen 
- Gebruikers adviseren over interpretatie van regelgeving 
- Management adviseren over thema’s die te maken 

hebben met het functionele domein 
- Inspelen op specifieke vragen van het management 
- Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen 
- Proactief knelpunten signaleren 
- Bouwt functionele netwerken  uit en onderhoudt deze. 

Coördineert en stuurt  in het bijzonder de 
samenwerking met het strategisch 
communicatiebureau. 

- Is account voor corporate communicatie en werkt nauw 
samen met de woordvoerder. 

Inhoudelijke bijdragen 

 

- Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de 
organisatie 



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

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

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 5 van 13 

Selectief behandelen van dossiers, vragen en/of uitvoeren 

van (project)werkzaamheden met als doel inhoudelijk bij 

te dragen tot de realisatie van de opdracht. 

 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen 
- Analyseren van ad hoc vragen en problemen 
- Evalueren van de huidige dienstverlening 
-  

 

Het welzijn van medewerkers, zoals wettelijk bepaald, 

bevorderen. 

-  

 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Op de uiterste inschrijvingsdatum dien je te beschikken over: 

 

• een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of daarmee gelijkgesteld) zoals bepaald in Vlaamse 

overheidsdiensten met uitzondering van de interne kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A 

behoren; 

• Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = 

erkennen van verworven competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de 

Vlaamse overheid.  

 

De kandidaat die nog niet over een toegangsbewijs van de VDAB  beschikt, dient een portfolio in te vullen 

om het toegangsbewijs te behalen. 

 

Als je je diploma buiten de Benelux 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://naricvlaanderen.be/ 

 

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald 

dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een 

toegangsbewijs of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen 

“artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

 

 

 

http://naricvlaanderen.be/
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• EN je hebt op  datum van afsluiting kandidaturen minstens 6 jaar relevante en aantoonbare 

beroepservaring  binnen de communicatiewereld waarvan minstens 1 jaar als leidinggevende of 

projectleider. Met relevant bedoelen we ervaring in het uittekenen en implementeren van een intern en 

extern communicatiebeleid van een organisatie, operationele leidinggevende ervaring binnen de context 

van een communicatieafdeling of team, aantoonbare  kennis  en ervaring hebben van communicatie- en 

mediastrategieën alsook van communicatietools.   

 

 

BEOORDELING KANDIDATUUR  

 

Aan de hand van het ingevulde portfolio wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de 

deelnemingsvoorwaarden zoals gesteld in de vacature ten laatste op datum van afsluiting van de 

kandidaatstellingsperiode.  

 

De kandidaat wordt niet toegelaten tot de selectieprocedure indien de kandidatuur niet voldoet aan de 

deelnemingsvoorwaarden. De betrokken kandidaat wordt hiervan schriftelijk verwittigd. 

 

Voor de kandidaat die niet beschikt over een masterdiploma of toegangsbewijs als vermeld in het 

selectiereglement, wordt een portfolio beoordeeld. In dit geval is het belangrijk dat je het portfolio in de 

bijlage zo correct en volledig mogelijk invult. Het ingevulde portfolio kan ook nog gebruikt worden in de 

verdere selectieprocedure. We raden je aan om dit portfolio met zo veel mogelijk bewijsstukken te 

onderbouwen. Meer informatie over hoe je het portfolio moet invullen en welke bewijsstukken je kan 

indienen, vind je in het portfolio zelf. 

 

Dit portfolio wordt beoordeeld. Enkel als er beslist wordt dat je in het verleden voldoende kennis en/of 

ervaring opdeed voor deze functie, krijg je een toegangsbewijs en zal je mogen deelnemen aan de 

verdere selectieprocedure. 

 

Alleen kandidaten (zonder gevraagd diploma of toegangsbewijs) die een ingevuld portfolio bij hun 

kandidatuur voegen komen in aanmerking. 

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

selectieverantwoordelijke  iris.indesteege@vdab.be. 

 

Het toegangsbewijs is zeven jaar geldig voor eenzelfde functie binnen de diensten van de Vlaamse 

Overheid. 

 

mailto:iris.indesteege@vdab.be
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4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties  

 
○ Je bent strategisch sterk om op korte, middellange en lange termijn de 

communicatielijnen voor VDAB uit te zetten. Je hebt een visie en een passie voor 
communicatie. 

○ Je blinkt uit in doorvertalen van die visie door het geven/schrijven van heldere 
presentaties. 

○ Ervaring met leidinggeven aan een divers team, deels van op afstand, is zeker nodig. 
○ Creativiteit is noodzakelijk, een heldere schrijfstijl ook. 
○ Je bent vertrouwd met de meeste communicatiemedia: intranet, 

(interne/externe)magazines, radio/tv, kranten, mailmarketing, out of home 
communicatie,... 

○ Je bewaakt en verdedigt mee de VDAB-huisstijl bij interne en externe campagnes, 
mailings, brieven en offline/online boodschappen. En dit bij eigen producties als bij 
communicatie-uitingen van collega’s. 

○ Je volgt nauw de recentste evoluties binnen communicatie en staat open om innovaties 
voor VDAB te exploreren indien ze adequaat zijn voor de doelgroepen (intern/extern). 

○ Een goed en nauwgezet budgetbeheer is noodzakelijk. 
 

4.2.2 Persoonsgebonden competenties 

 

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

normen van de organisatie (niveau 2) 

 

● 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) 
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– Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op  

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

 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

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

 

▪ Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
▪ Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
▪ Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 
 

Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

▪ Je voldoet aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde.  
▪ Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
▪ Je bent ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd.  
▪ je bevindt je in dienstactiviteit.  
▪ Je bent burger 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 komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties 

en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 

dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

● 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 

optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de 

hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een 

professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden 

vergoed door je werkgever. 

● Alle personeelsleden ontvangen 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 overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende 

salarisschaal A211.  

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

de lijnmanager op basis van de functievereisten.   Je aanvangssalaris is minimaal 4 854 euro 

(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet 

inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris 

berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

● De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de 

selectiebeslissing. 

● Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De 

proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang 

bent tewerkgesteld.    

● Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 

36). 

 
 
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 / portfolio gaan we na of je al dan niet aan 

de formele deelnemingsvoorwaarden zoals 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 in de week van 25 maart 2020.  

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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6.2. VERKENNEND GESPREK  

Indien er meer dan 7 kandidaten behouden blijven in de CV-screening, voorzien we een verkennend 

gesprek bij de externe partner. 

Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld: 

 

§ Motivatie van de kandidaat 
§ Affiniteit met de overheid en inzicht in de sector waar de vacature zich situeert 
§ Inzicht in een leidinggevende functie bij de Vlaamse Overheid 
§ Relevantie van de aantoonbare ervaring 
§ Mondelinge communicatie 
 
Deze selectiefase gebeurt met een selectieverantwoordelijke.  

 
Deze selectiefase is eliminerend.  Enkel wie minstens 60 % behaalt op het geheel van de criteria én wie 

behoort tot de 7 hoogst scorenden, kan deelnemen aan de volgende selectiefase. Bij gelijkheid van 

punten kunnen dit er meer zijn. Wanneer een van de 7 hoogst scorende kandidaten zijn of haar 

kandidatuur intrekt tijdens deze selectiefase, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog 

uitgenodigd worden om deel te nemen.) 

 

De selectiefase vindt plaats bij Hudson in de week van 30 maart 2020 (datum onder voorbehoud). 

 

 

6.3. ASSESSMENT 

De psychotechnische screening/ assessment gebeurt op basis van  de gevraagde competenties  aan de 

hand van o.a. een rollenspel, een analyse- en presentatieoefening, een interview. Het assessment is 

adviserend. 

De selectiefase vindt plaats bij Hudson in de week van 6 en 13 april 2020 (datum onder voorbehoud). 

 

6.4. SELECTIEGESPREK 

 

Het eindgesprek gebeurt met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke.  Ter voorbereiding van het eindgesprek, zal gevraagd worden om een case en 
een C-mol portfolio in te vullen. 
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Tijdens deze selectiefase beoordelen we: 

 

● Je visie op en inzicht in de functie 
● Je motivatie en verwachtingen  
● Je jobgebonden competenties  
● Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
 
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel 29 of 30 april 2020 (datum onder voorbehoud). 

 

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De 

lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature. 

 

 

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.  

6.5. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al 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 deze 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. 

 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 maart 2020 online via 

www.werkenvoorvlaanderen.be 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Kandidaten zonder het gevraagde diploma, moeten het portfolio mailen naar Toegangsbewijs@vdab.be 

2 weken vóór de einddatum sollicitatie – binnen de 4 weken van de 6 weken publicatietermijn. 

8 VRAGEN 

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

 

Katrien Vereecken 

Algemeen Directeur 

02/ 506 13 02   

 

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

opnemen met: 

 

Iris Indesteege 

HR expert 

02/506 15 04 

 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 

www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen half mei 2020. 

 

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. In de mail zullen de mogelijkheden hiervoor 

opgesomd worden.  

mailto:Toegangsbewijs@vdab.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 

de functie van communicatie- en marketingmanager bij entiteit VDAB die bestaat uit de lijst van 

geschikten. 

 

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal 

van de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst 

te komen als communicatie- en marketingmanager. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 

geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  

 

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 

een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 

aan bod kunnen komen.  

 

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 je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve 

behoort.  

 

 


