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1 Doelpubliek van deze handleiding
Deze handleiding heeft voornamelijk als doel een hulp te zijn  voor personen die spontaan 
wensen te solliciteren bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant en die  nog geen persoonlijk 
dossier hebben aangelegd in de online sollicitatie-omgeving. Door zich te registreren en een 
jobagent in te stellen, zal het systeem hen automatisch per mail op de hoogte houden wanneer 
er nieuwe vacatures beschikbaar komen die voldoen aan de door hen ingestelde criteria. 

2 "Voor je begint"

BELANGRIJK: wees er zeker van dat de pop-up blokkering van je 
webbrowser uitgeschakeld is

Pop-up blokkering: 
Wees er absoluut zeker van dat je de pop-up blokkering van je browser uitgeschakeld hebt. In 
Internet Explorer doe je dit bijvoorbeeld via Extra / Pop-upblokkering / Pop-upblokkering 
uitschakelen.



Datumnotatie:
Invulvelden die een datum verwachten dienen ingegeven te worden met de datumnotatie 
ddmjj. Je kan ook ddmmjjjj of dd.mm.jjjj ingeven. Het systeem zal de drie soorten ingaves 
tijdens het opslaan zelf omvormen naar dd.mm.jjjj.

Selecteren van een tabelrij:
Klik op het vierkantje aan het begin van een tabelrij om deze gegevens of documenten te
bewerken.

Sorteren van tabelgegevens:
Wanneer er voor bepaalde informatie (vb. overzicht opleidingen, werkervaring, etc.) een tabel 
weergegeven wordt, kan je standaard op- of aflopend sorteren op een gewenste kolom, door 
op het kolomhoofd te klikken (één keer of meermaals).

Verplichte velden:
Verplicht in te vullen velden, zijn steeds aangeduid met een rood sterretje naast de 
veldomschrijving.
Bijvoorbeeld: 

Vertrouwelijkheid:
Het is belangrijk mee te geven dat alle door u verstrekte gegevens, als strikt vertrouwelijk 
zullen behandeld worden. De privacy-verklaring kan je terugvinden op de website 
www.vlaamsbrabant.be. Deze zal je ook bij aanvang moeten onderschrijven in de toepassing.

3 Toegang tot de " registratiepagina"
De registratiepagina is bereikbaar via de website van het provinciebestuur op 
www.vlaamsbrabant.be/vacatures in de deelrubriek 'Spontaan solliciteren'.

BELANGRIJK: Registreer je enkel indien je je nog niet in het verleden geregistreerd 
hebt. Indien je wel al een persoonlijk dossier hebt aangelegd in het verleden, ga dan 
naar de aanmeldpagina.



Door het klikken op de link 'de registratiepagina' kom je op de registratiepagina terecht.



Vul de gevraagde gegevens in. Het opgegeven e-mailadres is zeer belangrijk aangezien je op 
het opgegeven adres de bevestigingsmail van je registratie zal ontvangen. Alle toekomstige 
communicatie zal via het opgegeven e-mailadres verlopen.

Na het invullen van alle gegevens (inclusief de aanduiding ivm. de privacyverklaring), druk je 
op de knop 'Registreren'.

Je komt onmiddellijk terecht in de externe sollicitantencockpit, tabblad 'Kandidaatprofiel' en 
deelrubriek 'Mijn profiel'. Standaard kom je in de eerste stap 'Persoonlijke gegevens' terecht. 
Enkel de velden voornaam, achternaam en E-mail zullen reeds gekend zijn vanuit de 
registratiepagina. 

Verplichte velden die je nog dient in te vullen voordat je je jobagent kan invullen zijn 
geboortedatum en -plaats en nationaliteit. 



Vul deze velden in (de overige velden mogen ook reeds aangevuld worden, maar dit kan later 
nog steeds), en klik vervolgens op het tabblad 'Vacatures' met deelrubriek 'Jobagents'.

4 Jobagents (systeem vragen je op de hoogte te 
houden van nieuwe vacatures)

Via een jobagent kan je vragen dat het systeem je automatisch via e-mail op de hoogte houdt 
van nieuwe vacatures die voldoen aan de door jouw ingestelde criteria. Wil je altijd van alles 
op de hoogte gehouden worden, stel dan een jobagent in zonder zoekcriteria te specifiëren.

In deze functionaliteit kan je je jobagents rechtstreeks beheren. De frequentie en de status zijn 
rechtstreeks in de tabel wijzigbaar. Indien je hieraan iets wijzigt, druk daarna dan op de knop 
"Opslaan". Indien je de zoekcriteria van een jobagent wil wijzigen, selecteer dan de jobagent-
lijn en druk daarna op de knop "Bewerken". Je komt dan in het scherm terecht waarin je je 
zoekcriteria kan vastleggen (zie lager) en daarna klik je op de knop "Opslaan als jobagent".



Indien je wil dat het systeem je automatisch via mail op de hoogte houdt, indien er 
vacatures zijn die aan je zoekcriteria voldoen, dan kan je een bijkomende jobagent 
definiëren via de knop "Toevoegen".

Je komt dan in het scherm terecht waarin je je zoekcriteria kan vastleggen (zie lager) en 
daarna klik je op de knop "Opslaan als jobagent" of keer terug naar het jobagent-overzicht 
zonder op te slaan via de knop "Terug naar overzicht jobagents".

Je kan een unieke naam voor de jobagent vastleggen, de frequentie van de mails vastleggen 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks) en aangeven op de desbetreffende jobagent actief moet 
zijn of niet. Je kan meerdere jobagents tegelijk instellen.

Door het instellen van een jobagent zal het systeem je dus automatisch via mail op de hoogte 
stellen indien er nieuwe vacatures beschikbaar worden gesteld. Via de links in deze mail, kan 
je onmiddellijk de advertentieteksten bekijken en, indien gewenst, onmiddellijk op de 
vacature solliciteren.

4.1 Zoeken naar functies
Belangrijk: de eerstvolgende nieuwe vacatures zullen slechts beschikbaar gesteld worden de 
laatste week van augustus 2012.  Het is dus belangrijk een jobagent in te stellen, zodat het 
systeem er je automatisch van op de hoogte stelt. De lijst met beschikbare vacatures zal 
eveneens beschikbaar zijn op onze website http://www.vlaamsbrabant.be/vacatures, waar je 
onmiddellijk na inloggen erop kan solliciteren indien je dit wenst.



4.1.1 De eenvoudigste zoekopdracht ("het volledige plaatje")

De eenvoudigste zoekopdracht is deze waarbij je zonder bijkomende handelingen gewoon op 
de knop "Start" drukt. Hierdoor krijg je snel en eenvoudig alle openstaande vacatures in het 
zoekresultaat. Aangezien binnen het provinciebestuur er toch zelden een onoverzichtelijke 
hoeveelheid vacatures simultaan lopen, zal je in het zoekresultaat snel een duidelijk en 
volledig beeld hebben van alle sollicitatiemogelijkheden. Door gebruik te maken van de filter- 
en/of sorteermogelijkheden van het zoekresultaat kan je snel gerichter je weg vinden.

4.1.2 Zoekcriteria gebruiken

In het zoekscherm zelf, kan je hulp inroepen via onderstaande link, die zich rechts bovenaan 
het scherm bevindt.

Zoeken in volledige tekst

Je kan zowel afzonderlijke begrippen als een complete uitdrukking opgeven. Afzonderlijke 
begrippen worden volgens de gekozen zoekmethode gekoppeld. De opties voor de 
zoekmethode zijn:
* met één van de woorden
* met alle woorden
* met de exacte woordgroep



 
Indien je meerdere woorden invoert, gebruik dan een spatie als scheidingsteken.

Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

Zoekcriteria voor vacatures

In deze lijsten kan je één of meerdere opties selecteren. Wens je er meerdere te selecteren, 
hou dan de CTRL-toets ingedrukt tijdens het selecteren van de gewenste opties. Wens je snel 
alle opties tussen een beginoptie en een eindoptie te selecteren, selecteer dan de beginoptie en 
hou de shift-toets ingedrukt, terwijl je de gewenste eindoptie selecteert.

Bij het criterium van de procedure zijn de opties "Invulling reserve", "Andere" en deze 
uitsluitend voor personeelsleden niet van toepassing, aangezien ze nooit een resultaat zullen 
geven.

Wat onder een bepaald hiërarchieniveau verstaan wordt, kan je onderstaand nagaan.
• directeur: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld 
• diensthoofd: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld 
• expert: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld 
• bestuurssecretaris: master (universitair diploma of hoger onderwijs, 2 cycli) of gelijkgesteld
• hoofddeskundige: bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus (of hoger)) of gelijkgesteld 
• deskundige: bachelor (hoger onderwijs, 1 cyclus (of hoger)) of gelijkgesteld

• hoofdmedewerker (technisch en administratief): hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld 
• medewerker (technisch en administratief): hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld
• hoofdassistent (technisch en administratief): geen diplomavoorwaarden 
• assistent (technisch en administratief): geen diplomavoorwaarden

Zoekmethode

Algemene zoekinstellingen



Er kunnen enkel vacatures in het Nederlands teruggevonden worden en er lopen er toch nooit 
meer dan 100 simultaan dus deze instellingen zijn overbodig en dienen dus ook nooit 
aangepast te worden.

Wens je eventueel ingevulde zoekcriteria ongedaan te maken, druk dan op de knop 
"Terugzetten".

4.1.3 Zoekcriteria opslaan als zoekvariant

Eenmaal je alle gewenste criteria hebt ingevuld, kan je deze zoekcombinatie indien je dit 
wenst ook opslaan als een zoekvariant, zodat je ze niet steeds opnieuw dient in te geven. Druk 
hiertoe op de knop "Zoekvariant opslaan". 

Je kan zelf een naam geven aan de zoekvariant en dan opslaan. Je kan er ook voor opteren om 
een bestaande zoekvariant te overschrijven. Nadien druk je op de knop "Sluiten". In het 
zoekscherm zal je gekozen naam bijkomend opgenomen worden in de keuzelijst 
"zoekvariant".



De volgende keer dat je dezelfde bevraging wil doen, selecteer je je zoekvariant in het 
zoekscherm, waarna de criteria op het scherm aangepast zullen worden aan de destijds onder 
deze zoekvariant opgeslagen zoekcriteria.

Wens je een opgeslagen zoekvariant te verwijderen druk dan op de knop "Zoekvariant 
verwijderen".

Opgelet hiermee, want de zoekvariant wordt onmiddellijk uit het systeem verwijderd.

4.1.4 Zoekcriteria opslaan als jobagent

Indien je wil dat het systeem je automatisch via mail op de hoogte houdt, indien er vacatures 
zijn die aan je zoekcriteria voldoen, dan kan je je zoekcriteria opslaan als jobagent via de 
knop "Opslaan als jobagent".

Je kan een unieke naam voor de jobagent vastleggen, de frequentie van de mails vastleggen 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks) en aangeven op de desbetreffende jobagent actief moet 
zijn of niet. Je kan meerdere jobagents tegelijk instellen.

Je overzicht van alle ingestelde jobagents, kan je beheren in het scenario "Mijn jobagents" 
(zie hoger).

5 Toegang tot de " externe sollicitantencockpit"
Het is ABSOLUUT ESSENTIEEL dat je als niet-personeelslid van het provinciebestuur 
STEEDS de specifieke toegang gebruikt die voor niet-personeelsleden voorzien is.



Je kan de toepassing bereiken via onderstaand aangeduide link op de webpagina 
www.vlaamsbrabant.be/vacatures.

Vanaf eind augustus komt er op de pagina www.vlaamsbrabant.be/vacatures een 'aanmelden'-
link die voor alle externe kandidaten bruikbaar is (zowel de spontane sollicitanten, als 
diegenen die reeds opgenomen zijn in een nog geldige wervingsreserve). Momenteel zitten we 
echter in een overgangssituatie en dient bovenstaande toegang gebruikt te worden voorlopig.

Door het klikken op de link kom je op de inlogpagina terecht.

Log hier in met je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord die je tijdens je registratie 
opgegeven hebt.

Je gebruikersnaam kan je zelf later in het kandidatendossier wijzigen (hiervoor verwijzen we 
naar de volledige handleiding). Heb je je gebruikersnaam gewijzigd? Gebruik dan vanaf dat 
moment de gewijzigde gebruikersnaam bij het inloggen.

Vul de beide gegevens in en klik op de knop "Aanmelden".

Voor een beschrijving van alle mogelijke functionaliteiten binnen de externe 
sollicitantencockpit, verwijzen we naar de volledige handleiding die kan teruggevonden 
worden op www.vlaamsbrabant.be/vacatures en dan deelrubriek 'spontaan solliciteren'.



6 Wat als?

6.1 Wat als ik mijn paswoord wil wijzigen?

Ga via de website (www.vlaamsbrabant.be/vacatures) en de daar aangeboden link (zie hoger 
in de handleiding) naar de inlogpagina voor externe kandidaten. 

Om je paswoord zelf te kunnen wijzigen, moet je eerst je gebruiker en paswoord invullen en 
klik je vervolgens op de link "Paswoord wijzigen". 

In onderstaand scherm geef je vervolgens je huidige paswoord in, evenals je nieuwe paswoord 
dat je wenst te gebruiken en klik je vervolgens op de knop "Wijzigen". Het is belangrijk mee 
te geven dat het nieuw gekozen paswoord moet verschillen van de vijf eventueel eerder 
ingestelde paswoorden. Indien alles correct verloopt, ontvang je een bevestigingsscherm. Na 
klikken op de knop "Verder" kom je dan in de externe sollicitantencockpit terecht.

Kies je echter in bovenstaand scherm voor "afbreken" dan zal je paswoord niet gewijzigd 
worden en zal je doorverwezen worden naar de externe sollicitantencockpit.

Het is ook belangrijk te weten dat je je paswoord maar éénmaal per dag kan wijzigen. Probeer 
je het toch een tweede maal te wijzigen dan krijg je onderstaande foutmelding.



6.2 Wat als ik mijn paswoord vergeten ben?

Ga via de website (www.vlaamsbrabant.be/vacatures) en de daar aangeboden link (zie hoger 
in deze handleiding) naar de inlogpagina voor de externe kandidaten. 

Om je paswoord zelf te vernieuwen, moet je klikken op de link "Paswoord vergeten". 

Onderstaand scherm verschijnt.

Vul je gebruikersnaam of je e-mailadres in

Druk op de knop "Paswoord aanvragen".

Onderstaand scherm verschijnt:



Op het opgegeven e-mailadres zal je een mail ontvangen met je gebruikersnaam en paswoord. 
De afzender van de mail is vacatures@vlaamsbrabant.be met als onderwerp 'Nieuw 
paswoord'. De inhoud van de mail is onderstaande:

                  Betreft: Nieuw paswoord

                  Beste,

                  U heeft een nieuw paswoord aangevraagd om u te kunnen aanmelden op de 
     vacaturewebsite van de Provincie Vlaams-Brabant.

                  U kunt zich de eerstvolgende keer aanmelden met volgende gegevens:

                  Uw nieuw paswoord is: XXXXXXXX

                  Uw gebruikersnaam is nog steeds: XXXXXXX

                  Wanneer u zich aanmeldt met dit paswoord (u kunt dit kopiëren vanuit deze e-mail), zult u 
     dit kunnen aanpassen. U kunt uw paswoord maar 1 keer per dag wijzigen, en uw nieuw 
     paswoord dient te verschillen van de 5 laatst aangemaakte paswoorden.

                  U kunt hier de URL kopiëren om verder te gaan naar de vacaturewebsite van de provincie
                  Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/vacatures.

                  Met vriendelijke groeten,

                  de cel competentiebeheer (werving en selectie)
                  vacatures@vlaamsbrabant.be

Ga opnieuw naar de inlogpagina voor de externe kandidaten.



Het inlogscherm zal verschijnen:

Vul de gebruiker en het paswoord in die je via mail ontvangen hebt en druk op de knop "Aanmelden".

Je zal onmiddellijk het paswoord kunnen aanpassen in een zelf gekozen paswoord. 

Onderstaand scherm verschijnt:

Vul de gevraagde velden in en druk op de knop "Wijzigen"

Je krijgt een bevestiging op het scherm van het de paswoordwijziging. 

Druk op de knop "Verder" en je komt in de externe sollicitantencockpit terecht.



6.3 Wat als ik nog verdere vragen heb?
Indien u vragen heeft, kunt u ons bereiken via e-mail (vacatures@vlaamsbrabant.be) of telefonisch op 
het telefoonnummer 016-26 71 26.
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