
 

 

Meer dan een half miljoen Antwerpenaars rekenen op straffe mensen om mee te bouwen aan hun stad.  

Het Selectiecentrum van de stad selecteert professioneel de juiste medewerkers om vacatures in te vullen.  

 

Tot het einde van de restauratiewerken aan de toren van Den Bell, vinden de selecties van  

stad Antwerpen plaats in Hofstraat 17 (in de buurt van de Grote Markt).  

 

Selectiecentrum stad Antwerpen 

Hofstraat 17 

2000 Antwerpen 

 

Check hoe je de Hofstraat vlot bereikt. 

 

Neem het openbaar vervoer of de fiets 

 

 Kom met het openbaar vervoer 

 

In de omgeving van Hofstraat 17 stoppen verschillende tram en buslijnen. Als je met de trein komt, moet je 

overstappen op de tram in Antwerpen Centraal. Vanaf het station Antwerpen Centraal kan je ook gebruik 

maken van een Blue Bike huurfiets of Velo. 

Deze tramhaltes bevinden zich binnen de 300 meter van Hofstraat 17: 

 

Tram 7 (Mortsel—Eilandje):    aan halte Antwerpen Klapdorp of Keizerstraat 

Tram 11 (Berchem Station—Melkmarkt) :  aan halte Antwerpen Sint-Katelijne of Melkmarkt 

 

Deze bussen en trams stoppen in de omgeving van Hofstraat 17: 

 

Bus 22, 180, 181, 182 en 183 

Tram 3, 4, 5, 9 en 15  

 

Gebruik de routeplanner van De Lijn voor concreet reisadvies.  

Zonder zorgen naar  

het Selectiecentrum van stad Antwerpen 

https://www.delijn.be/nl/routeplanner/


 

 

 Kom met de fiets 

 

Je kan je fiets parkeren aan een van de fietsenrekken op straat. 

De dichtstbijzijnde Velo-stations vind je op de Grote Markt en in de Wolstraat. Bekijk alle Velo-stations. 

 

 Kom je met de wagen? 

 

We raden je aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar De Hofstraat te komen.  

Kies je liever voor de wagen? Check slimnaarantwerpen.be voor de beste reisroute.   

 

Parkeren 

 

Het gebouw ligt in een zone waar je een bewonersvignet of parkeerticket nodig hebt. Vergeet dus zeker niet te 

betalen als je op straat parkeert.  

 

Voor betalende publieke parkings in de buurt, check antwerpen.be.  

De meest dichtstbijzijnde publieke parking is Parking Grote Markt: Ernest Van Dijckkaai 3, 2000 Antwerpen.  

 

 

Jouw selectie in de Hofstraat 

 
Algemeen onthaal 

 

Neem je uitnodigingsmail mee, digitaal of op papier.   
 
Kom 10 minuten voor het afgesproken uur aan.  
Bijvoorbeeld: je hebt een afspraak om 10 uur. Meld je aan om 09.50 uur. 
 
Druk op de bel aan de buitendeur om je aan te melden.  
 
Ga naar de balie in de inkomhal. De onthaalmedewerker wijst je de weg naar de selectieruimte op de 2de verdieping. 
Daar wacht een medewerker van het Selectiecentrum jou op.  
 
Toon je identiteitskaart zodat we jouw aanwezigheid kunnen bevestigen.  
Neem plaats in de wachtruimte. Een recruiter zal je zo dadelijk halen.  
 
Denk aan je gezondheid en aan die van anderen.  

 

Respecteer altijd deze 5 regels: 

 

1. Blijf thuis als je ziek bent. Maak een nieuwe afspraak. 
2. Ontsmet je handen. 
3. Draag een masker dat je mond én neus bedekt. 
4. Hou afstand. 
5. Volg de richtlijnen van de medewerkers van de stad. 

 

 

 
 

 

Zonder zorgen naar  

het Selectiecentrum van stad Antwerpen 

https://www.velo-antwerpen.be/availability_map
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home
https://www.antwerpen.be/info/54895836aba8a728268b4579/publieke-parkings

