
Vacature (Oproep tot intraregionale en externe mobiliteit – 
talent20-01) 

talent.brussels zoekt één… 
 

Rekruterings- /selectieconsulent B1 (m/v/x) 
NL 

 
Heb je een passie voor human resources 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 nieuwe 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 hoofdactiviteiten is de selectie 
van statutaire personeelsleden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Als je bij ons aan de slag gaat, zal je in een team van twintig gemotiveerde collega's terechtkomen en 
statutaire personeelsleden mee helpen rekruteren voor alle gewestelijke overheidsinstellingen, alsook 
de Brusselse top managers mee helpen selecteren en evalueren. De samenwerkingen met externe en 
gewestelijke partners of andere entiteiten zal dagelijkse kost zijn, omdat we allemaal in namens en 
voor Brussel werken. 

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 
 

 Je onderhoudt goede relaties met onze interne en externe klanten, om hun 
rekruteringsbehoeften goed te begrijpen; 

 Je formuleert adviezen voor je klanten en het management op basis van je expertise en een 
grondige analyse van hun behoeften; 

 Je staat garant voor de kwaliteit van de adviezen die je verstrekt en leeft de methodologieën, 
procedures en geldende regelgeving na; 

 Je adviseert de klant over de keuze voor de beste rekruterings-, selectie- en affectatie-
aanpak; 

 Je komt met gepaste oplossingen voor de problemen die zich stellen; 
 Je komt met de klant overeen over de verbintenissen van talent en de klant in het project; 
 Je plant de rekruteringen waarvoor je verantwoordelijk bent en volgt deze rekrutering van 

begin tot einde op, en dit op geheel autonome wijze; 
 Je zit de selectiecommissie voor die screeningtesten afneemt, evalueert de competenties 

en/of ervaring van de kandidaten op basis van objectieve criteria en je geeft gerichte feedback 
over de competenties; 

 Je voert gestructureerde gesprekken en/of assessmentoefeningen; 
 Je evalueert de competenties op objectieve wijze, zowel individueel als samen met de leden 

van de selectiecommissie; 
 Je leidt en neemt de eindverantwoordelijkheid bij de evaluatie van de competenties / ervaring 

van de kandidaat na het afleggen van de test; 



 Je geeft feedback aan de kandidaat over zijn/haar competenties (test) en zijn/haar ervaring 
(cv-screening). 

 
Er kan je, naargelang het lopende selectievolume, gevraagd worden andere gewestelijke projecten uit 
te voeren op het vlak van selectie of andere HR-materies. 
 
In het kader van deze activiteiten zal er je gevraagd worden de AZ-certificering van Selor te volgen 
waardoor statutaire selecties kunnen worden georganiseerd, tenzij je al over deze certificering 
beschikt. 
 

Je profiel 
 
Je functionele competenties: 

 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 analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch; 
 Je reageert resultaatgericht reageren op stress, controleert de eigen emoties en gaat 

constructief om met kritiek; 
 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 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 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 geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op 
basis van jouw expertise. 

 
Je technische competenties: 

 Je drukt je mondeling duidelijk, gestructureerd en verstaanbaar uit. 
 Je hebt een goede kennis van de rekruteringsprocessen en selectietechnieken. 

 

Je beschikt over minstens een jaar relevante beroepservaring inzake selectie en rekrutering. Je hebt 
bijgevolg ervaring met minstens twee van de vier volgende taken en verantwoordelijkheden:  

 functieanalyse met de aanvragende dienst;  

 voorzitter of assessor tijdens selecties, interviews en testen;  

 redactie van feedbackverslagen aan de kandidaten; 

 redactie van functieprofielen. 

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



Je troeven: 
- Je hebt het Selor-certificeringstraject gevolgd (A tot Z, juryvoorzitterschap); 
- 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 Assistent·e (niveau B1) met de bijbehorende weddeschaal (B101). 
 
Loon: 
Minimum beginloon: 28 667,30 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 
 
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 B1 
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 B1 
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 talent20-01. 
 
Jouw 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. 


