
Vacature (Oproep tot intraregionale en externe mobiliteit – 
talent20-06) 

talent.brussels zoekt één… 
 

Directeur/trice Talent acquisition A3 (m/v/x) 
FR of NL 

 
Heb je een passie voor selectie en rekrutering en zoek je een nieuwe uitdaging? Heb je zin om je 
talenten ten dienste te stellen van het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wel, ons team 
Talent Acquisition is op zoek naar zijn/haar directeur/directrice. 
 
talent.brussels is een jonge organisatie die als doel heeft het humanresourcesmanagement in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuw leven in te blazen. 
Om toekomstige talenten voor onze gewestelijke instellingen te vinden, zal de directeur/directrice van 
Talent acquisition met name de opdracht hebben om de aanwervingsprocessen van de hoge 
ambtenaren te moderniseren en de procedures voor statutaire aanwerving en statutarisering te 
vereenvoudigen. Daartoe zal hij/zij de teams Mandaten en Selectie moeten samenvoegen, de 
selectieprocedures moeten versnellen en onafhankelijker van Selor gaan werken. Om dit te bereiken, 
zal hij/zij ook de ontwikkeling van een nieuw informaticasysteem moeten coördineren in samenhang 
met nieuwe aanwervingsprocedures waarbij toegezien wordt op het gebruik van nieuwe technologie. 

talent.brussels staat ook voor teams die hun arbeidstijd spenderen aan de ontwikkeling van de 
strategie van het Brusselse openbare ambt en een sterke gewestelijke ervaring (communicatie, 
employer branding, loopbaancentrum en opleidingen), juridische expertise, 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 
 
Opdracht : 
 
De procedure voor `statutaire selecties´ en `selectie en evaluatie van mandaathouders´  ten behoeve 
van de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut uitdenken, uitwerken en 
moderniseren. 
 
Hoofddoelstellingen: 

 Een algemeen selectiebeleid voor statutaire betrekkingen in het Gewest ontwikkelen;  
 Ervoor zorgen dat dit beleid efficiënt, soepel alsook vernieuwend is en kort op de bal speelt, 

met naleving van de statuutbepalingen en om van betrekkingen bij het openbaar ambt een 
bezielende kracht te laten uitgaan; 

 Instrumenten ontwikkelen om andere gewestelijke partners medewerking te verlenen bij hun 
statutaire selecties; 

 De selectie en evaluatie van gewestelijke mandaathouders ontwikkelen, uitvoeren, verder 
uitwerken en opfrissen, in het bijzonder de werking van de commissies in dit verband;  

 Het voorzitterschap van de selectiecommissies voor specifieke managementfuncties, op 
grond van zijn/haar gedegen ervaring; 

 Expert zijn inzake aanwerving en selectie (statutaire en mandaatbetrekkingen); 
 De procedures die de A3 toepast verder uitwerken; 
 De projecten coördineren m.b.t. de doelstellingen, in het bijzonder de doelstelling rond 

administratieve vereenvoudiging en digitalisering (een tool bedenken om de selecties en 
aanwervingen, in goede banen te leiden; nieuwe applicaties en testen ontwikkelen);  



 Rekening houden met de geldende regelgeving en deze mee helpen bijsturen (wijzigingen 
voorstellen); 

 Regelmatig contact leggen met de klanten en partnerships aangaan met andere Brusselse 
entiteiten (GGC, Cocof,  enz.). 

 
 
Specifieke activiteiten: 
 

 De opdrachten van de directie bij talent.brussels, waarvoor de A3 bevoegd is, uitwerken, ten 
uitvoer leggen en coördineren tegen de achtergrond van de doelstellingen die worden bepaald 
door de regering en in de beheerplannen van de mandaathouders bij talent.brussels; 

 De teams die deze opdrachten moeten verwezenlijken in samenwerking met hun 
coördinatoren begeleiden en coördineren, met het oog op de opvolging van de vastgelegde 
doelstellingen; 

 Toezien op het welzijn van de medewerkers (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties op het werk) en 
binnen de bevoegdheden toezien op de normen inzake hygiëne en veiligheid; 

 Werkwijzen voorstellen en waar nodig aanpassen om de voor de A3 in dit kader bepaalde 
doelstellingen te bereiken; deze samen met de teams operationeel maken; 

 Innoverende methoden voorstellen en toepassen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als 
eersterangswerkgever in de markt te zetten;    

 Innoverende methoden voorstellen en toepassen om talent.brussels als een huis van 
vertrouwen in de markt te zetten wat zijn innoverende en betrouwbare dienstverlening aan 
opdrachtgevers en partners betreft; 

 Netwerkrelaties ontwikkelen met andere organisaties en administraties om de troeven van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkgever uit te spelen; 

 De organisatie, het beheer en de opvolging van de aan A3 toevertrouwde taken superviseren, 
waarbij blijk wordt gegeven van nauwkeurigheid en de nodige flexibiliteit; 

 De verantwoordelijkheid voor het technische aspect van de projecten/dossiers die tot de 
opdrachten van de A3 horen, op zich nemen; 

 Een actieve rol spelen in de directieraad van talent.brussels, onder voorzitterschap van de 
leidende ambtenaren; 

 Door constructief samen te werken met interne collega's en externe stakeholders bijdragen 
aan de vlotte werking en ontwikkeling van talent.brussels. 

 
Algemene activiteiten: 
 

I. Leiden / Begeleiden 
 

 Een menselijk management ontwikkelen; 
 De menselijke middelen in zijn/haar administratieve eenheid plannen en beheren; 
 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken delegeren aan het onder zijn/haar 

gezag geplaatst personeel door een billijke taakverdeling rekening houdend met de 
functie van de personeelsleden; 

 De medewerkers betrekken via dialoog en delegatie; 
 De competenties van de medewerkers identificeren, ontwikkelen en benutten, door de 

individuele doelstellingen en die van het team aan te passen aan die van de 
administratieve eenheid; 

 Opleidingen voorstellen afhankelijk van de geïdentificeerde behoeften; 
 Doelstellingen bepalen, teamwerk plannen en in de hand werken; 
 Instructies geven, de personeelsleden van de administratieve eenheid motiveren en het 

goede voorbeeld geven; 
 Regelmatig feedback geven aan de directiemedewerkers, functie- en evaluatiegesprekken 

voeren en verslagen ervan opstellen; 
 Aandacht hebben voor problemen en oplossingen voorstellen. 

 
 
 
 



II. Plannen 
 

 Een richting geven aan de administratieve eenheid: ontwikkelen en meedelen van een 
visie en waarden die overeenstemmen met die van talent.brussels en de besturen ervan; 

 De strategie en planning ontwikkelen, herzien en bijsturen; 
 Een jaarlijks operationeel plan opstellen in het kader van de beheercyclus met 

gebruikmaking van de verschillende beschikbare instrumenten (referentiekader, CAF, 
boordtabel, SIM); 

 Een organigram opstellen (structurele organisatie), de activiteiten verdelen (functionele 
organisatie) om te komen tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan alle interne 
of externe klanten; 

 Een systeem ontwikkelen en toepassen voor het beheer van de administratieve eenheid; 
 Het kennisbeheer organiseren bij de betrokken directie; 
 De innoverende hub in de betrokken directie en met externe partners implementeren. 

 
III. De middelen beheren 

 
 Informatie verzamelen over de huidige en toekomstige behoeften van de administratieve 

eenheid; 
 Toezien op het efficiënte beheer door de logistieke middelen, kennis, financiën, technologie, 

uitrusting en menselijke middelen te optimaliseren; 
 De informatisering van de administratieve eenheid coördineren, in het bijzonder toezien op het 

aanleggen en beheren van databanken die vereist zijn voor het dossierbeheer. 
 

IV. De uitvoering van de acties waarborgen en controleren 
 

 Erop toezien een permanent controleproces te waarborgen, onder meer door de controle- en 
meetinstrumenten correct en regelmatig toe te passen (interne controle: procedures en 
normen, boordtabellen, …); 

 Het eigen operationeel plan uitvoeren en opvolgen; 
 De verschillende werkprocessen identificeren, ontwikkelen en beheren; 
 Diensten en producten ontwikkelen waarbij de burgers / klanten worden betrokken. 

 
V. Partnerships beheren en communiceren 

 
 Bevoorrechte partnershipbetrekkingen ontwikkelen en benutten en de betrekkingen met de 

andere betrokken partijen beheren; 
 Het bestuur vertegenwoordigen bij het leggen van contacten of werkvergaderingen bijwonen 

met andere instellingen (ministeriële kabinetten, gewestelijke en federale administraties, 
pararegionale instellingen, wetenschappelijke instellingen, privébedrijven, ...); 

 Zorgen voor een goed informatie- en communicatiebeleid binnen de administratieve eenheid 
en ten overstaan van de partners van het Gewest en van het publiek (statistieken, brochures, 
gidsen, permanenties, …); 

 Toezien op het efficiënt beheren van de informatiestromen (briefwisseling, verslagen, 
dossiers, instructies, ...); 

 Geregeld aan de hiërarchie een activiteitenverslag aangaande de werkzaamheden van de 
administratieve eenheid voorleggen; 

 Zorgen voor de overdracht van de kennis die nuttig is voor het uitoefenen van de bij 
talent.brussels bestaande functies binnen het eigen expertisedomein. 

 
VI. Evalueren / Balansen opmaken 

 
 Regelmatig een functioneel evaluatierapport overleggen en uit eigen beweging ter attentie van 

de hiërarchie nuttige voorstellen doen op het vlak van organisatie en beheer; 
 Het operationeel plan en het meerjarenplan evalueren, controleren of de doelstellingen 

werden bereikt, of ze het gewenste effect hebben gehad, of ze voortgezet moeten worden, en 
dat alles alvorens het volgende operationeel plan op te stellen. 

 
 



Je profiel 
 
Je functionele competenties: 
 
OMGAAN MET INFORMATIE (prioriteit nr. 2):                 

Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 

- Vernieuwend denken: je bent in staat om nieuwe pistes, perspectieven of combinaties te 
ontdekken (die dus niet voor de hand liggend zijn). 

- Creatief denken: je bent in staat om ongekende, originele ideeën aan te brengen (die dus 
niet voortvloeien uit bestaande processen). 

 

2° OMGAAN MET TAKEN (prioriteit nr. 4): 

Beheren van de dienst: Je bent in staat om de tijd, kosten, activiteiten en middelen te 
beheren en op te volgen . 

- Tijd/kosten beheren: je bent in staat kosten en tijd realistisch in te schatten en doeltreffend 
te beheren. 

- Voortgang opvolgen: je bent in staat om de voortgang van de resultaten met regelmaat op 
te volgen en indien nodig consequent en adequaat bij te sturen in functie van de te 
bereiken objectieven. 

- Middelen beheren: je bent in staat om doeltreffend de middelen (mensen, budget, logistiek 
in te zetten, te beheren en op te volgen) . 
 

3° OMGAAN MET MEDEWERKERS (prioriteit nr. 3): 

Bouwen van teams: Je moedigt de samenwerking tussen teamleden en teams aan, je pakt 
conflicten aan en je betrekt de teamleden. 

- Samenwerking aanmoedigen: je bent in staat om effectieve werkverbanden op te zetten 
met het oog op het stimuleren van de samenwerking tussen teamleden en teams 

- Conflicten aanpakken: je bent in staat om conflicten aan te pakken en op te lossen door 
de knelpunten juist te identificeren en aangepaste acties te ondernemen. 

- Teamleden betrekken: je bent in staat om anderen op een brede basis te consulteren over 
belangrijke onderwerpen en ervoor te zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren. 

          

4° OMGAAN MET INTERPERSOONLIJKE RELATIES (prioriteit nr. 1): 

Beïnvloeden: Je hebt impact, je onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en je bent 
in staat een publiek te overtuigen. 

- Impact hebben: je bent in staan om een goede indruk te maken op anderen, ideeën door 
anderen te doen aanvaarden en anderen aan te zetten tot actie. 

- Onderhandelen: je bent in staat een vooropgesteld doel te bereiken door het hanteren van 
overtuigende argumenten, het aanvaarden van realistische compromissen, het realiseren 
van een win-win situatie. 

- Een publiek overtuigen: je beweegt je publiek ertoe om de waarde van je ideeën of 
voorgestelde acties te erkennen door je communicatiestijl aan te passen, doeltreffend te 
reageren op opmerkingen en vragen en de aandacht vast te houden. 

 
 
 
 
 



Je technische competenties: 
 

1. Kennis van de informaticatoepassingen bij Selor (Optima S, B2B, enz.) 
2. Goede kennis van beheersinstrumenten (beleidsbrief, operationele plannen)  
3. Goede kennis van instrumenten voor zelfevaluatie (CAF, ...) 
4. Goede kennis inzake de uitwerking en de werking van boordtabellen 

 
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: 
 

1. Uitstekende kennis van de volgende besluiten: 
 

 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, in het bijzonder artikelen 34 tot 48 en 437 tot 480. 

 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, in het bijzonder artikelen 27 tot 41 en 
430 tot 473. 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de 
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de 
gewestelijke overheidsdiensten van Brussel. 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de 
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de 
instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2. Uitstekende kennis van de beginselen inzake grondwettelijk en bestuursrecht 
3. Uitstekende kennis van de Selorprocedures 

 
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 Directeur/trice (niveau A3) met de bijbehorende weddeschaal (A300). 
 
Loon: 
Minimum beginloon: 55 659,77 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. 

 
Procedures 
 

1. Intraregionale of externe mobiliteit 
 
De betrekking is 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 A3 
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 A3 
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 talent20-06. 
 
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. 
 

2. Bevordering door verhoging in graad 
 
De betrekking is in te vullen via bevordering door verhoging in graad op grond van het 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, de 
artikelen 76 tot 98. 
 
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 bevordering door verhoging in graad 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. 



 
De externe bevordering door verhoging in graad 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. 
 
De betrekking van Directeur/trice Talent acquisition (rang A3) staat open voor de ambtenaren die 
aan volgende voorwaarden voldoen op de uiterste dag waarop ze hun kandidatuur mogen 
indienen: 

 titularis zijn van de graad van attaché (rang A1) of eerst attaché (rang A2) of 
raadgever/raadgeefster-deskundige (rang A2); 

 ten minste 6 jaar niveau-anciënniteit tellen; 
 over een “gunstige” evaluatie beschikken; 
 zich in een administratieve positie bevinden waarin zijn/haar bevorderingstitels 

kan laten gelden; 
 niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf. 

 
Kandidaten moeten documenten overleggen waaruit blijkt dat zij in de rang A1 of A2 zijn benoemd, 
hun graadanciënniteit, hun niveau-anciënniteit, hun gunstige evaluatie en het feit dat zij niet zijn 
onderworpen aan een definitieve tuchtstraf. 
 
Uw kandidatuur moet ingediend worden ten laatste op 31 mei 2020. 
 
Uw officiële kandidatuur moet (verplicht) per aangetekend schrijven gericht worden aan:  
 
Mevrouw Isabelle MEULEMANS, Directrice-generaal 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt, 
Bevorderingen 
Emile Jacqmainlaan 20, 
1000 Brussel 
 
Gelieve de referentie talent20-06 van de betrekking te melden. 
 
U dient uw kandidatuur in te dienen met behulp van, naast de documenten die hierboven al zijn 
aangevraagd: 

 een motivatiebrief (maximum 2 pagina’s) waarin u uw relevante ervaring, interesse, inzicht 
en motivatie voor de functie toelicht; 

 en het gestandaardiseerd CV (maximum 20 pagina’s), dat beschikbaar is op de hierboven 
website. 
 

Indien één van deze documenten ontbreekt in uw kandidatuur, dan wordt deze als onontvankelijk 
beschouwd en kan u niet langer deelnemen aan de procedure. 
 
Let op: Indien u zich voor deze bevordering opengestelde betrekking wenst kandidaat te stellen, moet 
u het specifiek gestandaardiseerd CV voor deze betrekking invullen. Indien u het gestandaardiseerd 
CV niet gebruikt, dan wordt uw kandidatuur als onontvankelijk beschouwd. 
 
De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een 
vergelijkende proef (een gesprek met de bevorderingscommissie, eventueel voorafgegaan door een 
praktische proef). 
 
De personen met een handicap die een redelijke aanpassing wensen om hun kandidatuur in te 
dienen, worden gevraagd contact op te nemen met de hieronder vermelde personen.  
 
Alle bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij Brussel Openbaar Ambt, op het e-mailadres 
rh-hr@talent.brussels of telefonisch bij Amélie Marotte 02/435.15.08 of 0490/52 46 54. 


