
Vacature (Oproep tot intraregionale en externe mobiliteit – 
talent20-02) 

talent.brussels zoekt drie… 
 

Attachés projectverantwoordelijken Organisatiebeheer A1 (m/v/x) 
NL 

 
Heb je een passie voor de organisatieontwikkeling, HR-strategie en je hebt een voorliefde voor nieuwe 
technologieën? Heb je zin om je talenten ten dienste te stellen van het volledige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest? Wel, ons team Strategie en Organisatie is op zoek naar zijn volgende 
collega's.  

talent.brussels is een jonge organisatie die als doel heeft het humanresourcesmanagement in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuw leven in te blazen. Een van onze voornaamste activiteiten is de 
ontwikkeling van het beleid inzake humanresourcesmanagement op gewestelijk niveau. We willen dus 
het gewestelijke beleid inzake human resources, openbaar ambt en diversiteit ontwikkelen, 
ondersteunen en laten evolueren, door gewestelijke beheer- en monitoringtools te ontwikkelen. 

Als je bij ons aan de slag gaat, zal je in een team van tien gemotiveerde collega's terechtkomen en je 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie die de overheid en het openbare ambt 
moderniseert en een nieuw elan geeft, door er een innovatief aspect in op te nemen (de overheid in 
de 21ste eeuw). Samenwerken met externe en gewestelijke partners of andere entiteiten zal 
dagelijkse kost zijn, omdat we allemaal namens en voor Brussel werken. 

De ontwikkelde tools dragen in hun totaliteit bij aan de evolutie van het beleid van het gewestelijke 
humanresourcesmanagement, het tewerkstellingsbeleid in het openbare ambt, het gewestelijke 
diversiteitsbeleid, enz. 

talent.brussels staat ook voor teams die hun arbeidstijd spenderen aan de selectie en evaluatie van 
Brusselse mandaathouders, de ontwikkeling van een sterke gewestelijke ervaring (communicatie, 
employer branding, loopbaancentrum en opleiding), juridische expertise, statutaire selectie, enz.  

Wil je meer te weten komen over onze opdrachten en teams? Neem dan zeker eens een kijkje op 
onze website! 

 
 
Omschrijving van de opdrachten 
 

 Je werkt mee aan de ontwikkeling, uitvoering, opvolging en evaluatie van de strategie van het 
openbare ambt, actieplannen en projecten op HR- en organisatievlak; 

 Je draagt bij de verwezenlijking van de doelstellingen aanzienlijk bij aan de ondersteuning van 
het management en de personeelsleden via een uitgebreide waaier aan tools, maatregelen, 
acties, processen en projecten; 

 Je begeleidt de diensten en gewestelijke overheidsinstellingen bij de uitvoering van projecten 
m.b.t. de domeinen van de dienst (voorbeelden zijn adviesopdrachten of andere ad-
hocprojecten), door uitwisselingsruimtes te creëren en werkgroepen te leiden. Je geeft 
opleidingen, sensibiliseringssessies, presentaties en workshops in de domeinen van de 
dienst; 



 Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe tools en je komt met innovatieve ideeën op de 
proppen op het vlak van organisatiebeheer, door nieuwe trends op het vlak van 
informaticatools en m.b.t. de ontwikkeling van artificiële intelligentie te gebruiken en toe te 
passen; 

 Je draagt bij aan het beheer van de relaties en de coördinatie van de netwerken, om de 
uitwisseling van de goede praktijken inzake HR en organisatie te bevorderen; 

 Je blijft je kennis over de diensten en producten in de domeinen van de dienst ontwikkelen, en 
je ziet erop toe dat deze worden bijgewerkt.  

 
 
 
Enkele projecten van het team in 2020-2021: 
 

 Een stand van zaken van de transversale HR-diensten opstellen; 

 Een taskforce voor de monitoring van de gewestelijke personeelsplannen en diversiteit 
oprichten; 

 Een methodologie en tools ontwikkelen met het oog op de invoering van een 
geharmoniseerde strategie voor het flexibele beheer van de tewerkstelling en competenties; 

 Zoekopdrachten uitvoeren om de ontwikkeling van digitale toepassingen op management- en 
HRM-vlak voor te stellen, en dit in verband met de evolutie van de beroepen en 
werkmethodes en rekening houdend met de evolutie van het personeel in de diensten en 
gewestelijke overheidsinstellingen en de profielen van de potentiële kandidaten op de 
arbeidsmarkt (knelpuntberoepen). 

Aangezien we meerdere personen aanwerven om het team Strategie en Organisatie te ontwikkelen, 
zal er je, naargelang je specifieke competenties, talenten en affiniteiten, gevraagd kunnen worden om 
je te ontwikkelen in een of meerdere rollen binnen de directie (projectbeheer, animator-opleider, 
studies, adviseur, enz.). 
 
Je profiel 
 
Je functionele competenties: 

 Je legt verbanden tussen verschillende gegevens verbanden, je genereert alternatievenen 
trekt sluitende conclusies; 

 Je neemt beslissingen  op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht 
acties om de beslissingen uit te voeren; 

 Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op 
basis van jouw expertise; 

 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties; 

 Je creëert en bevordert de groepsgeest  door jouw mening en ideeën te delen en door bij te 
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's; 

 Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je 
levert hen een persoonlijke dienstverlening  en onderhoudt constructieve contacten; 

 Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je 
respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van 
partijdigheid; 

 Je plant en beheert je eigen groei actief naargelang jouw mogelijkheden, interesses en 
ambities door jouw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe 
inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken; 

 Je drukt je, zowel schriftelijk als mondeling, op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en 
rapporteert gegevens op een correcte manier. 
 
 
 
 
 
 



Je technische competenties: 
Je beschikt over minstens twee jaar relevante ervaring inzake actieve deelname aan projectbeheer in 
een van de volgende domeinen: 

 HR 
 Beleid 
 Organisatiebeheer 

 
 
Je diploma: 
Niveau A of gelijkgesteld door overgang naar een hoger niveau 
Een diploma in de richting human resources, pedagogie of psychologie is een pluspunt. 
 
Je kennis: 

- Goede kennis van de Belgische wetgeving over overheidsopdrachten, en in het bijzonder van 
de wet van 17 juni 2016 en zijn uitvoeringsbesluiten.  

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het 
administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke 
overheidsdiensten van Brussel. 

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het 
administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van 
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Je troef: 
Je hebt voldoende kennis van het Frans om met je Franstalige collega's te kunnen communiceren. 
 
 

Kan je jezelf in dit profiel vinden? Dan ben jij de geknipte kandidaat! 

 
Wij bieden je 
 
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijbehorende weddeschaal (A101). 
 
Loon: 
Minimum beginloon: 39 675,64 EUR (jaarlijks brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, 
reglementaire toelagen niet inbegrepen) 
 
Bijkomende voordelen: 

- mogelijkheid om te genieten van een tweetaligheidstoelage 
- maaltijdcheque ter waarde van 8 EUR per gewerkt dag 
- hospitalisatieverzekering 
- mogelijkheid om een fietspremie te ontvangen (24 cent/km) 
- gratis openbaar vervoer abonnement (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) 
- verschillende sociale voordelen 
- gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer 
- eindejaarspremie 
- aangepaste uren 
- 35 verlofdagen per jaar. 

 
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap 
 
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voert een actief beleid op het vlak van 
gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke 
behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een 
handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties 
getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten. 

 

 



Procedure 
 
Deze betrekkingen zijn in te vullen via intraregionale of externe mobiliteit op grond van het besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in 
sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan 
deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature. 
 
Deelnemingsvoorwaarden 
 
De intraregionale mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
 

- Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; 
- Brussels Instituut voor Milieubeheer; 
- Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp; 
- Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid; 
- Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van 

Brussel (Innoviris); 
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; 
- Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); 
- Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; 
- De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
- Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap; 
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit; 
- Brussel Openbaar Ambt; 
- Brussel Stedenbouw en Erfgoed; 
- Brussels Planningsbureau, 
- Brussel Preventie en Veiligheid. 

 
Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze 
selectieprocedure: 

o Je bent statutair ambtenaar van rang A1 
o Je bevindt je in dienstactiviteit 
o Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit 
o Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die 

gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig". 
 
De externe mobiliteit geldt voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van de federale 
overheid, de Gemeenschappen, de andere gewesten, de Franse Gemeenschapscommissie, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 
instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet 
vermeld worden in artikel 3 van bovengenoemd besluit. 
 
Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze 
selectieprocedure: 

o Je bent statutair ambtenaar van rang A1 
o Je bevindt je in dienstactiviteit 
o Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die 

gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig" bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Hoe kan je je kandidaat stellen? 
 
Je dient je kandidatuur in per e-mail op volgend adres: rh-hr@talent.brussels ter attentie van mevrouw 
Isabelle MEULEMANS, Directrice-generaal, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt, 
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel, ten laatste op 13 mei 2020 en je vermeldt hierbij duidelijk de 
referentie talent20-02. 
 



Je kandidatuur dient te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en 
een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. 
 
Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld: 

- naam,  
- voorna(a)m(en),  
- benoemingsdatum  
- administratieve toestand 
- de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie. 

 
Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, 
eventueel voorafgegaan door een praktische proef. 


