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Vacatures voor bachelors / deskundigen 
 

Antwerpenaars, bedrijven, studenten,… ze willen allemaal dat de dagelijkse werking 
van de stad op alle niveaus in handen is van de juiste mensen. Daarom zoeken ze 
nieuwe straffe medewerkers op bachelorniveau voor uiteenlopende sectoren. Ze zijn 
een bron van kennis voor hun collega's, weten complexe informatie te bundelen in 
overtuigende ideeën en werken ook zelf mee aan de uitvoering daarvan. 
 
Wat doe je 
 

 Regelmatig zijn er interessante vacatures voor mensen met een bachelordiploma, een visie 
én talent voor uitvoering zoals jij.   

 Heb je interesse om in jouw vakgebied mee te bouwen aan de grootste stad van Vlaanderen? 
Neem dan nu al deel aan de psychotechnische proeven en een eerste verkennend gesprek 
zodat je daarna snel kan ingaan op vacaturevoorstellen volgens jouw ervaring en interesse. 

 Via deze manier van selecteren worden vacatures ingevuld in meerdere sectoren zoals 
vastgoed, openbaar domein, financiën,  veiligheid, sport, HR, cultuur, jeugd, …  

 Tot het einde van het jaar vinden er regelmatig nieuwe selectiemomenten plaats.  Je neemt 
deel op een moment van jouw keuze.   

 

Wat verwachten we van je 
 

 Dankzij jouw ervaring en expertise in je vakgebied ben je voor collega’s of klanten een 
onuitputtelijke bron van kennis en advies. 

 Je kijkt naar de stad en je job met een open blik.  Je voert verschillende en soms heel 
uiteenlopende projecten en opdrachten uit. Polyvalentie is een van je grootste troeven. 

 Met inhoud en stijl maak je indruk op anderen. Ze aanvaarden je ideeën en voeren je 
actiepunten uit.  

 Complexe informatie analyseer je juist en vanuit verschillende standpunten.  Je stelt 
actieplannen op en voert ze zelf mee uit. 

 De wensen en noden van klanten verlies je niet uit het oog. Integendeel, je gebruikt ze om de 
dienstverlening van de stad verder te verbeteren. 

 Jouw presentaties, rapporten en teksten zijn duidelijk, gestructureerd en aangepast aan de 
doelgroep. 

 Je bent niet iemand die problemen pas oplost als ze zich stellen. Als er toch problemen zijn, 
stel je zelf oplossingen voor. 

 Je kan projectmatig werken en neemt flexibel nieuwe opdrachten op. 

 Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen 
 

 Je bent in het bezit van een bachelordiploma of je bent laatstejaarsstudent en je voldoet aan 
de sollicitatievoorwaarden. 

 Medewerkers van de groep stad Antwerpen kunnen deelnemen volgens de 
bevorderingsvoorwaarden. Meld je aan op het medewerkersportaal om deze info te bekijken! 

 
Wat mag je van ons verwachten 
 

 Ben je geslaagd voor de selectie en vonden we elkaar voor het invullen van een boeiende 
vacature, dan ga je aan de slag bij stad of OCMW Antwerpen.  

 Je wordt in dienst genomen als deskundige (B1-3) met een contract van onbepaalde duur. 

 Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.342,90 euro dat ook hoger kan zijn als je 
relevante ervaring kan voorleggen. Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator. 

 De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.  
 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
https://www.antwerpen.be/nl/info/53736bf6aba8a74b128b4586
http://loonmotor.server04.tactics.be/loonmotor.php/loonmotor
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/
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Selectieprocedure  
 

 Je neemt deel aan een selectie die bestaat uit een algemeen deel, voor iedereen hetzelfde. 
Hierin kijken we naar algemene basiscompetenties die we belangrijk vinden bij de stad, zoals 
klantgerichtheid en samenwerken. Indien daarvoor geslaagd, volgt per vacature die jou 
interesseert een matchinggesprek. Daar komen ook je specifieke ervaring en vakkennis aan 
bod. 

 Solliciteren is mogelijk het hele jaar door, tot 31 december 2016. Je krijgt de keuze uit 
meerdere selectiemomenten om het algemene deel van de selectie te doorlopen.  Hieraan 
kan je 1x deelnemen. 

 Hoe de selectie verloopt, lees je in detail verder in deze informatiebrochure. 
 

Hoe kan je je voorbereiden? 
 

 Lees deze brochure grondig door. Op de volgende pagina’s lichten we toe welke competenties 
we meten via welke methodieken. 

 Meer info over de stad of OCMW, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die 
we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.  

 Wij geloven dat je gelukkiger bent, beter presteert en meer zal bereiken wanneer je werkt bij 
een organisatie die goed bij je past.  Test uit of jouw waarden passen bij die van de stad.   
Leer meer over jezelf en stuur jouw resultaat mee met je sollicitatie. Doe de test.  

 

Arbeidshandicap 
 

 Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding 
binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert. 

 De stad en het OCMW Antwerpen vinden jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je 
geslacht, geaardheid, een handicap of je afkomst. 

 
Hoe solliciteren  
 
Solliciteren doe je digitaal via de richtlijnen in de online vacature. 
 

1. Je registreert je in de Talentbank. 
2. Je solliciteert voor de algemene vacature ‘Bachelor / Deskundige’. 
3. Je ontvangt een automatische sollicitatiebevestiging uit de Talentbank. 
4. Daarna ontvang je van de recruiter via mail een uitnodiging om je in te schrijven voor het 

algemene gedeelte van de selectie.  Je neemt een moment naar keuze doorheen het jaar.  Je 
kan 1x deelnemen.  

 
Solliciteren is mogelijk tot en met 31 december 2016. 
 

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?  
 
Mail: deskundige@stad.antwerpen.be 
 
Of contacteer een van de 4 aanspreekpunten voor deze selectie: 
 

 Frieda Brentjens 03 338 46 22 dossiereigenaar  

 Els De Keyzer  03 338 25 36 dossiereigenaar  

 Anne-Lise Vandael 03 338 11 31  recruiter 

 Griet Van Peel  03 338 21 81 recruiter 
 

https://www.antwerpen.be/nl/info/535e4e10aba8a7db538b45b4
https://api.companymatch.me/widget/register.php?cid=f0a90e74-d97b-433d-adae-8c43d771ebfe&ys_language=nl
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e22d7339d8a6d47c8b4567/
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e22d7339d8a6d47c8b4567/
https://www.antwerpen.be/nl/vacatures/56f3e557afa8a7cec18b45f3
mailto:deskundige@stad.antwerpen.be
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Algemene selectieprocedure 
 

- Externe aanwervingsselectie 

- Interne verruimde bevorderingsselectie 

 
In de selectie  wordt gepeild naar je algemene vaardigheden, los van de specifieke vacature 
waarvoor je solliciteert. 
Ben je voor dit algemene gedeelte geslaagd, dan kom je gedurende 1 jaar in aanmerking voor een job 
bij de stad.  
 

 
Module 1 bestaat uit een psychotechnische proef. 
 

 
We voorzien regelmatig momenten waarop je de psychotechnische proeven kan afleggen als je 
aan de voorwaarden voldoet. Je kan zelf kiezen voor welk moment je inschrijft. Wanneer een 
dag volzet is, kan je inschrijven op één van de volgende openstaande momenten. 
 
Volgende basisompetenties worden gemeten via de psychotechnische proef: 
 

Competentie Methodiek Punten 

Analyse Psychotechnische proeven 20 

Klantgerichtheid 20 

Initiatief en pro-activiteit 20 

Samenwerken 20 

  80 

 
Kandidaten met minimum 12 op 20 per competentie en minimum 48 op 80 zijn geslaagd voor module 
1 en krijgen een uitnodiging voor module 2. 
 
De resultaten van deze module worden per mail bekend gemaakt, uiterlijk twee weken nadat de 
psychotechnische proef is afgelegd. 
 

 
Module 2 bestaat uit een interview + presentatie van een thuisopdracht.  
 

 
We voorzien regelmatig momenten waarop je je kan inschrijven als je geslaagd bent voor de 
eerste module. Je kan zelf kiezen voor welk moment je inschrijft. Wanneer een dag volzet is, 
kan je inschrijven op één van de volgende openstaande momenten. 
 
De thuisopdracht wordt verstuurd ten laatste een week voordat je interview plaatsvindt. Je krijgt 5 
dagen de tijd om de thuisopdracht in te leveren. Wie de thuisopdracht niet of niet tijdig inlevert kan niet 
verder deelnemen aan de selectieprocedure. 
 
Het thema van de thuisopdracht staat los van de vacature(s) waarvoor jij op een later moment graag 
zou solliciteren. Ze meet algemene competenties die we belangrijk vinden in elke job op 
bachelorniveau bij de stad. 
 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/117b9ec9-cdc8-4840-b03b-d8357164128f/competentiewoordenboek_2010.pdf
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Volgende competenties worden gemeten via de thuisopdracht en het gesprek: 
 

Competentie Methodiek Punten 

Overtuigingskracht Interview + Thuisopdracht 20 

Adviesverlening 20 

Schriftelijke communicatie 20 

Analyse 20 

Klantgerichtheid 20 

Initiatief en pro-activiteit 20 

Specifieke vakkennis: 
- Motivatie  
- Samenwerken 

20 

  140 

 
De resultaten van de competenties die in module 2 werden gescreend, worden bij de resultaten van 
dezelfde competenties uit module 1 gevoegd. De jury kan in de deliberatie de totale score per 
competentie gemotiveerd aanpassen op basis van de resultaten van de volledige selectie. Kandidaten 
met minimum 12/20 per competentie en minimum 84/140 zijn geslaagd voor module 2.  
 
De resultaten van deze module worden per mail bekend gemaakt, uiterlijk 1 maand na het gesprek. 
 

Verloop na selectie 
 
Ben je geslaagd, dan ben je gedurende 1 jaar de trotse bezitter van een ‘A-test’.  Je maakt dan deel 
uit van een ‘lijst van geslaagden’ en je wordt gematcht aan concrete vacatures op basis van je 
interesse, ervaring en profiel zoals vastgesteld tijdens de selectie.  
 
We kunnen jou contacteren voor de job waarvoor je specifiek solliciteerde of voor een andere 
vacature.   

 Voor sommige vacatures is een specifiek diploma vereist. 

 Voor een leidinggevende functie nodigen we jou eerst uit voor een rollenspel waarin je je 
leidinggevende vaardigheden presenteert. 

 
Kan je niet meteen gematcht worden, dan mag je erop rekenen dat we jou contacteren zodra er 
nieuwe vacatures zijn die matchen met jouw profiel, ervaring en interesse. 
Een aantal vacatures zullen we publiceren, andere stellen we meteen in een persoonlijk contact aan je 
voor. 
  

Feedback na selectie 
 
Heb je na afloop van de selectie nog vragen, wens je graag feedback over je resultaten?  Maak dan 
een afspraak per mail via deskundige@stad.antwerpen.be.  
 

 Feedback na de psychotechnische proef gebeurt aan de hand van een automatisch 
gegenereerd rapport waarin je score per competentie wordt opgelijst. 

 Feedback na de thuisopdracht en het interview (of voor leidinggevende profielen, na het 
rollenspel) gebeurt, na afspraak, telefonisch.   

 
Een feedbackverslag of -gesprek is altijd een boodschap over jouw prestaties en nooit over jou als 
persoon.  Het heeft altijd tot doel een bijdrage te leveren aan je verdere ontwikkeling.   

 
 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/117b9ec9-cdc8-4840-b03b-d8357164128f/competentiewoordenboek_2010.pdf
mailto:deskundige@stad.antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/57232db5b1a8a75a9d8b45e0

