
Consulent werving & selectie 
 

 
 

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. 

Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel 

organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe 

mobiliteit voor de functie van CONSULENT WERVING & SELECTIE voor de Dienst Loopbaan 

en Personeelsadministratie – Team Personeelsbewegingen binnen het Departement 

Mens, Communicatie en Organisatie. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 

22, 2018 Antwerpen. 

 

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse 

contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige 

geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig 

blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We 

zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of 

de Autonome Provinciebedrijven (APB’s). 

 

Wie zijn wij? 

 

Het Team Personeelsbewegingen volgt en stuurt de loopbaan van elk personeelslid vanaf 

zijn/haar aanwerving tot het moment dat hij of zij uit dienst treedt. Dit houdt onder andere het 

uitvoeren van een jaarlijks rekruteringsplan in, het organiseren van aanwervings- en 

bevorderingsprocedures, procedures van interne mobiliteit, het begeleiden van overplaatsingen, 

het afnemen van assessments, contractbeheer, onthaal van nieuwe medewerkers, het 

actualiseren van alle organogrammen, het opvolgen van allerlei verloven, het voeren van 

loopbaan- en exitgesprekken en zoveel meer.  

 

Voor dit dynamische team van 11 collega’s zijn we op zoek naar twee enthousiaste 

consulenten werving & selectie. 

 

Wat zal je als consulent werving & selectie doen? 
 

Jouw hoofdtaak (80%) is het trekken, organiseren en administratief verwerken van het 

volledige selectieproces voor verschillende profielen:  

 je stelt vacaturefiches op samen met de interne klant 

 je publiceert de vacature en gebruikt hiervoor de best passende rekruteringskanalen 

 je zorgt voor de kwaliteitsbewaking van het proces en de procedures 

 je begeleidt de selectie  

 je coördineert de overlegmomenten zowel met de juryleden als met de kandidaten 

 je interviewt de kandidaten, samen met de juryleden 

 je plant assessment centers in of voert ze zelf uit 

 je formuleert adviezen naar de interne klant 

 je zorgt voor de volledige administratieve behandeling van het proces inclusief opmaak 

verslagen voor de aanstellende overheid 

 

Daarnaast ondersteun je het team bij diverse HR projecten/domeinen: 

 je verricht redactioneel werk voor onder andere publicaties, (interne) 

communicatiekanalen en dergelijke 

 je voert loopbaangesprekken, waarbij je personeelsleden inlicht over geplande vacatures 

 je bent actief betrokken bij deelname aan jobbeurzen 

 

  



Wie ben jij? 
 

Ben je een positief, goedlachs ingestelde persoon die gepassioneerd is in mensen en 

gedragingen. Bovendien flexibel ingesteld is en denkt in termen van oplossingen in 

plaats van problemen, dan bezit jij het DNA van het Team Personeelsbewegingen. 

Als consulent werving & selectie beschik je over onderstaande gedragscompetenties:  

 klantgerichtheid: je onderzoekt de noden van de klant en onderneemt acties om de 

dienstverlening naar klanten te optimaliseren 

 communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling): je zorgt voor een 

heldere communicatie in twee richtingen 

 oordeelsvorming: je neemt standpunten in en overziet de verdergaande consequenties 

daarvan 
 plannen en organiseren en voortgangscontrole: je plant en organiseert grote en 

moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan 

onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen 

en volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op 

 nauwgezetheid en zin voor kwaliteit: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk 

afleveren en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te 

verbeteren 

 inlevingsvermogen: je reageert adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, 

behoeften en verwachtingen 

 samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit 

 

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties: 

 je bent expert in het competentiegericht interviewen en het is een pluspunt dat je hier een 

opleiding rond gevolgd hebt 

 het is een pluspunt dat je ervaring hebt in - en opleiding gevolgd hebt rond – assessments 

 je beschikt over een basiskennis arbeidswetgeving 

 je bent vertrouwd met sociale media zoals Linkedin, Facebook, enz.  

 je kan vlot werken met Windows-toepassingen (word, excel, powerpoint,…) en je bent vlot 

in het aanleren van diverse ICT-systemen 

 je hebt kennis van de rechtspositieregeling en basiskennis van de werking en structuur 

van de provincie (of dit zeer snel eigen kunnen maken) 

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten 

 je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur in personeelswerk of toegepaste 

psychologie 

 

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Bevorderingsvoorwaarden 

 je bent titularis van een graad van rang Cx of Cv; 

 je hebt tenminste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van rang Cx of Cv, schalen C4-

C5 of C1-C3; 

 als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

dien je te voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 

 je bent aangesteld vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure 

 

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.  

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit 

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Bv enkel 

medewerkers met salariëring in schalen B1-B2-B3 zich kandidaat kunnen stellen.  

 



Voorwaarden: 

 je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure of 

hebt een contract van onbepaalde duur 

 je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar  

 

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit (als je werkt bij een APB verbonden 

aan de Provincie Antwerpen): 

 

Ben je personeelslid van een Autonoom Provinciebedrijf (APB) verbonden aan provincie 

Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de 

bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan dan kan je deelnemen aan 

deze selectieprocedure.  

 

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum. 

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als 

je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden 

voor interne en externe personeelsmobiliteit. 
 

Wat bieden wij jou? 
 

Geïndexeerd loon 

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2460,78 en € 3321,34 

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 

2859,06 en € 3762,29 

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 

3790,74 en € 4146,34 

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere 

overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de 

berekening van je bruto salaris.  

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto 

maandsalaris. 

Extralegale voordelen 

 gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden 

aan te sluiten 

 maaltijdcheques van 7 EUR 

 gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk 

 fietsvergoeding 

 35 dagen jaarlijkse vakantie 

 extra legaal pensioen voor contractuele functies 

 diverse opleidingsmogelijkheden 

 personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten 

 glijdende werkuren 

 

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?  
 

Cv-screening  

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de 

binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:  

http://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/loonsimulator.html


- motivatiebrief 

- gevolgde opleidingen over werving & selectie 

- relevante werkervaring  

 

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel. 

 

Opdracht ter plaatse 

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een 

infopakket aan de kandidaten gegeven. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige 

voorbereidingstijd op de dag van het interview gegeven om deze opdracht aansluitend toe te 

kunnen lichten aan de selectiejury.  

 

Toelichting opdracht en competentiegericht interview  

De toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel 

en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de 

affiniteit met het werkterrein.  

 

Dit gedeelte zal plaatsvinden in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) op 

14 juni 2019. 

 

Eindselectie 

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de 

eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de 

toelichting van de opdracht en het competentiegericht interview. 

 

 

Hoe stel je je kandidaat? 
 

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in 

tot en met 2 juni 2019 (motivatiebrief en cv opladen in één document). 

 

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je 

kandidatuur.  

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan 

je terecht bij Cindy Caluwaert, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 12 of mail 

cindy.caluwaert@provincieantwerpen.be). 

 
Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Wiet Neve, teamverantwoordelijke 

Team Personeelsbewegingen (tel. 03 240 57 73 of mail wiet.neve@provincieantwerpen.be). 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:cindy.caluwaert@provincieantwerpen.be

