
 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

Arbeidsarts, arbeidsarts in opleiding (werkregime 
bespreekbaar) 
 

In deze informatiebrochure vind je alle info terug over de selectiedata, de vaardigheden die we meten en 
de verschillende selectiemethodieken die we daarvoor gebruiken. 
 

Bereid je goed voor 
 

• Lees de vacature goed na. Je vindt ze onderaan terug. 

• Meer info over de stad en tips voor een goede sollicitatie. 
 
De selectie bestaat uit een interview.  
 
Tijdens het interview worden deze competenties gemeten.   

 
Competentie Methodiek Punten 
Besluitvaardigheid interview 5 
Stressbestendigheid 5 
Samenwerken 5 
Empathie 5 
Adviesverlening 5 
Vaktechnische competenties  5 

 
Kandidaten met minimum 60% per competentie zijn geslaagd. 
 

Feedback na selectie 
 
Heb je na afloop van de selectie nog vragen, wens je graag feedback over je resultaten?  Dan kan je die 
aanvragen na je deelname. De feedbackgesprekken voor deze selectie vinden telefonisch plaats ten laatste 
10 werkdagen na het interview. 

  

Werfreserve 
 
De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun behaalde resultaten. De kandidaat die eerst 
gerangschikt staat, komt in aanmerking voor de job. Er wordt geen werfreserve aangelegd. 

 
Vacaturetekst 
 

Arbeidsarts, arbeidsarts in opleiding (werkregime 
bespreekbaar) 
 
De Gemeenschappelijke Preventiedienst draagt bij tot welzijn op het werk voor 11.000 
medewerkers binnen de groep Antwerpen. Word jij een van de arbeidsartsen die zich 
inzet voor hun zorg en gezondheid? Je behaalde het diploma voor arbeidsarts, bent in 
opleiding tot arbeidsarts of bent bereid de opleiding tot arbeidsgeneeskunde te volgen. 
 
Wat doe je  
 
Daniëlle, hoofdarbeidsarts, vertelt je meer over de job van arbeidsarts.  
 

• Je gaat aan de slag in een flexibel werkregime van minstens 50%. 
• Je doet medische onderzoeken.  
• Je dient vaccinaties toe. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/535e4e10aba8a7db538b45b4
https://www.antwerpen.be/info/626a7c15acf4869c6b721fd3/werken-als-arbeids-arts-voor-stad-antwerpen-verrassend-veel-voldoening


 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

• Afhankelijk van je diploma neem je ook andere taken op als arbeidsarts zoals het voeren van 
gesprekken in kader van re-integratie, risicoanalyses van werkposten en projecten rond welzijn op 
het werk.  

 

Wat mag je van ons verwachten 
 

• Je verdient in een voltijdse functie een minimum bruto maandloon van 4.657,49 euro bij geen 
ervaring, dat hoger ligt bij relevante werkervaring. Bereken jouw loonpakket met de loonsimulator.  
Gebruik hiervoor je officiële functietitel: arts (A8).   

• Je krijgt een contract onbepaalde duur. 
• De stad biedt daarnaast een mooie work/lifebalans, opleidingen en werk in de Antwerpse regio. 
• Je gaat aan de slag bij de Gemeenschappelijke Preventiedienst in Den Bell (Francis Wellesplein1, 

2018 Antwerpen) en op andere werkplekken van de stad: Tuinbouwstraat – 2018 Antwerpen, 
Kielsbroek – 2020 Antwerpen, Straalstraat – 2170 Merksem … 
 

Wat verwachten we van je 
 

• Je hebt het diploma arts. Bij voorkeur behaalde je ook het diploma arbeidsarts, of je bent in 
opleiding tot arbeidsarts, of je bent bereid de opleiding MANAMA in de arbeidsgeneeskunde te 
volgen.  

• Je bent empathisch ingesteld en kan luisteren naar mensen. 
• Je hebt respect voor de verbindende rol die je speelt tussen werkgever, werknemer en 

werknemersorganisatie.  
• Je ziet de grote lijnen tussen individuele situaties en weet die te vertalen in voorstellen. 
• Je komt op voor je eigen mening maar staat ook open voor de mening van anderen.   
• Je bent minstens halftijds beschikbaar om deze opdracht op te nemen. Het werkregime is 

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

 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen 

 
• Je hebt het diploma arts (voor te leggen bij contractering). 
• Bij voorkeur heb je het diploma arbeidsarts (voor te leggen bij contractering). Of je bent in opleiding 

tot arbeidsarts, of je bent bereid de opleiding MANAMA in de arbeidsgeneeskunde te volgen.  
• Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.    

 

Selectiedata en -procedure  
 
De selectie bestaat uit een interview en vindt plaats in onderling overleg met de kandidaat. 
 

Hoe solliciteren  
 

• Solliciteren doe je online en zo snel mogelijk. Zodra de vacature ingevuld is, kan je niet meer 
deelnemen aan de selectie.  

• Je voegt een CV toe, en beantwoordt enkele online sollicitatievragen. 
• Heb je een arbeidshandicap die een aanpassing aan de selectie of op de werkvloer vereist? Voeg een 

kopie van je attest toe in je sollicitatie.  
• Als je correct hebt gesolliciteerd ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox. 

 

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?  
 
Mail: arts@antwerpen.be 
 
Of contacteer : 

• Voor vragen over de selectie: Franka Leicher  0490 58 65 31  dossiereigenaar  
• Voor vragen over de vacature: Sofie Claes  0495 94 05 51 selectieadviseur 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/
https://www.antwerpen.be/info/52e2487339d8a6af7e8b4567/den-bell-moderne-werkomgeving
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052839d8a6ec798b4c11/a-waarden
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
mailto:arts@antwerpen.be

