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Je solliciteert op een specifieke vacature
Je kan alle openstaande vacatures raadplegen op de pagina ‘vacatures’. Door te
klikken op de titel van een vacature krijg je zicht op de inhoud van de functie en de
voorwaarden waaraan je als kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen.

Je klikt op de vacature, bijvoorbeeld ‘Gespecialiseerd tuinier’ en daarna klik je op
‘solliciteer nu’.

Tussen 25 september en 8 oktober kan je voor sommige jobs nog doorverwezen
naar de oude jobsite om daar verder te solliciteren. Klik dan verder op ‘solliciteren’.
Voor de nieuwe vacatures zal je worden doorverwezen naar de nieuwe
sollicitatietool. Je komt terecht op het aanmeldscherm waar je kan aanmelden
wanneer je al geregistreerd bent.

Indien je nog niet geregistreerd bent moet je nog een profiel aanmaken door te
klikken op ‘maak een profiel aan via deze link’.

Vul de gevraagde gegevens in en accepteer de privacyverklaring.
Het e-mailadres dat je ingeeft is vanaf nu jouw gebruikersnaam en kan in de
toekomst niet meer worden gewijzigd.
Heb je geen e-mailadres? Vul dan jouw gegevens in deze volgorde in:
NaamVoornaam.Geboortedatum@geenmail.be om toch een uniek profiel te kunnen
aanmaken. (bijvoorbeeld JacobsJohn.1983@geenmail.be )
Vul daarna ook de gegevens aan die nodig zijn om jezelf kandidaat te stellen:
persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring,.. Upload alle gevraagde
documenten (bijvoorbeeld een visum voor verpleegkundige,…) in jouw dossier en
klik op ‘opslaan’. Vergeet ook zeker niet te klikken op ‘solliciteren’!
Let op! Alleen als je de vacature terugvind onder het tabblad ‘sollicitaties’ is jouw
sollicitatie voltooid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Sollicitaties’ en ‘Opgeslagen sollicitaties’.
Bij ‘sollicitaties’ staan de vacatures waar je effectief op hebt gesolliciteerd. Bij
‘opgeslagen sollicitaties’ staan de sollicitaties die nog in ‘concept’ staan, waar je nog
niet op hebt gesolliciteerd.
Let op! Indien je in de toekomst vacatures in jouw mailbox wil ontvangen moet je nog
een jobmelding instellen.

Je solliciteert spontaan
Op de jobsite kan je op het tabblad ‘spontaan solliciteren’ klikken op ‘solliciteer
spontaan’.

Je ziet het aanmeldscherm.

Indien je nog niet geregistreerd bent moet je nog een profiel aanmaken door te
klikken op ‘maak een profiel aan via deze link’.

Vul de gevraagde gegevens in en accepteer de privacyverklaring.
Het e-mailadres dat je ingeeft is vanaf nu jouw gebruikersnaam en kan in de
toekomst niet meer worden gewijzigd.
Heb je geen e-mailadres? Vul dan jouw gegevens in deze volgorde in:
NaamVoornaam.Geboortedatum@geenmail.be om toch een uniek profiel te kunnen
aanmaken. (bijvoorbeeld JacobsJohn.1983@geenmail.be )

Let op! Indien je in de toekomst vacatures in jouw mailbox wil ontvangen moet je
nog een jobmelding instellen.

Je wil vacatures in jouw mailbox ontvangen
Je hebt jezelf geregistreerd door de stappen te volgen op de voorgaande pagina’s
(zie ‘je solliciteert spontaan’).
Wanneer je aangemeld bent in jouw dossier, moet je nog een jobmelding instellen
onder het tabblad ‘jobmeldingen’ om de vacatures in jouw mailbox te ontvangen.

Je klikt op ‘nieuwe jobmelding maken’.

De naam van de jobmelding kan je voor jezelf instellen maar dat is niet zo belangrijk.
Bijvoorbeeld ‘administratieve jobs’.
Kies bij ‘mail mij’ voor ‘wekelijks om geen enkele vacature te missen. Wij publiceren
namelijk wekelijks nieuwe vacatures.

Bij niveau, type en interessegebied kan je keuzes maken indien je niet alle vacatures
wenst te ontvangen. Je kan ook een combinatie van meerdere keuzes maken.
Het niveau is ingedeeld volgens de barema’s bij de overheid (master, bachelor,
hoger secundair of geen diploma).
Let op! Duid jouw interesse aan, ongeacht jouw diploma. Voor sommige jobs kan
relevante werkervaring bijvoorbeeld gelijkgesteld worden met een diploma.
Indien je geen stageplaatsen in jouw mailbox wil ontvangen, duid je bij type enkel
‘vacature’ aan.
Je kan 1 (of meerdere) interessegebied(en) aanduiden van de jobs die je wenst te
ontvangen, bijvoorbeeld ‘administratie/burgerwerking’ en ‘ICT en internet’.
Druk op ‘opslaan’.

Jouw jobmelding zie je nu staan:

Let op! Een jobmelding verloopt 6 maand nadat ze zijn gemaakt of bijgewerkt. Je
ontvangt 10 dagen vóór het aflopen van de jobmelding een e-mail om jou hierover te
informeren.

