diversité gleichberechtigung together per tutti
creatividad Rad, posao разноликост за све
δημιουργικοτητα muncă per te gjithe together Akazi bazgoshai
szansa ZENGİNLİK gleichberechtigung  عيمجلل創造力 gléck
kansen ensemble vielfalt job apertura respeto за све
Werk, job

bogatstvo Arbecht σεβασμο diversitate Pune ubwubashi
szacunek  ةاواسملاmarabari DEĞER ARTIMI samen
平等µplus-value für alle opportunity, chance
insieme

conjunto

για ολους

prilika, sreća, mogućnost

tolerantă

богатство

kréativitéit

機會 OTWARTOŚĆ مارتحإ

ehteram tolerim diversiteit

richesse

gelegenheit for all

Lavoro, impiego oportunidad poštovanje посао respekt
pentru toti

工作

added value

حماستلا

ÇEŞİTLİLİK

Trabajo

EŞİTLİK

δουλεια

Praca rispetto voor iedereen kreatitvität

толеранција, трпељивост oppenheet ouverture

Een job voor iedereen via Selor
RÓŻNORODNOŚĆ egolitate barazim πολυμορφια

једнакост zajedno 機會
Kar Travail, emploi, job raznolikost gleichheet riqueza égalité
igualdad HERKES İÇİN fortuna, opportunità equality gelijkheid
respekt mokhtalef BERABER

creatività za svakog diversidad zgjuaresi  ةميق ةدايزHERKES İÇİN
opportunité gemeinsam creativity verschiddenheet KREATYWNOŚĆ ىنغ

gemeinsam

ανοχη fat meerwaarde 公差
$ansă Praca respect chancen срећа (шанса) μαζι
HOŞGÖRÜ ανοιγμα tolerranza/tolleranza?  صرفلاarbeit se bashku
kreativnost

Employment, work, ŞANS tolerancija uguaglianza 尊重 diversity
креативност toleranz por todos créativité tolerancia заједно

pour tous SAYGI  عادبإimpreună tolérance
ισοτητα respekt İŞ πλουτος chance mehrwert pasuri
所有 diversità creativitate ευκαιρια toleranz YARATICILIK
respect  عونتلاtolerancja jednakost поштовање
tolerance jednakost

szansa
insieme

Werk, job

ZENGİNLİK

conjunto

diversité

gleichberechtigung  لمعلاза све
gleichberechtigung  عيمجلل創造力 gléck

prilika, sreća,

 عيمجбогатство kréativitéit

Meer info op www.selor.be
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• Ik werk bij de overheid via Selor!
• Wat kan ik doen bij de overheid?
• Bij welke overheidsdiensten kan ik solliciteren via Selor?
• Nu ken ik het verschil tussen statutair en contractueel!
• Ik moet niet via Selor passeren als ik wil werken bij:
• Welke voordelen krijg ik als ik voor de overheid werk?
• Hoeveel verdien ik bij de overheid?
• Ik ben overtuigd om te solliciteren. Ik registreer me in Mijn Selor!
• Hoe moet ik de deelnemingsvoorwaarden begrijpen?
• Moet ik Belg zijn om bij de federale overheid te werken?
• Wat als ik nog geen ervaring heb?
• Wat als ik niet het gevraagde diploma heb of geen diploma heb?
• Wat als ik mijn diploma in het buitenland behaald heb?
• Wat als ik mijn diploma in een andere taal behaald heb?
• Moet ik tweetalig zijn (Nederlands-Frans) om voor de federale overheid te werken?
• Kan het een voordeel zijn als ik nog andere talen ken?
• Moet ik na mijn sollicitatie testen afleggen?
• Welke testen moet ik afleggen?
> Postbakoefening (pc-proef)
> Testen rond het redeneervermogen (pc-proef)
> Persoonlijkheidstesten (pc-proef)
> Interview
• Kan ik me voorbereiden op de testen van Selor?
• Moet ik een IT’er zijn om die pc-testen te kunnen oplossen?
• Moet ik dan in één grote zaal een test afleggen?
• Maak ik wel een kans tussen al die kandidaten?
• Wat als ik geslaagd ben?
• Wat als ik niet geslaagd ben?
• Moet ik altijd in Brussel werken?
• Wat kan ik nog doen bij Selor?
> Als ik al ambtenaar ben?
> Als ik een taaltest wil afleggen?
> Als ik in de bewakings- en veiligheidssector wil werken?
• Hoe weet ik dat Selor gelijke kansen biedt?
• Hoe krijg ik als vrouw of man gelijke kansen?
• Hoe krijg ik als persoon met een handicap of als ik een ziekte heb, gelijke kansen?
> Hoe kan ik aanpassingen van de selectietesten aanvragen?
> Hoe weet ik dat ik aan een job geraak?
> Wordt mijn werkplaats ook aangepast?
• Hoe krijg ik als persoon van allochtone origine gelijke kansen?
> Hoe kan ik de testen testen op neutraliteit?
> Kan ik anoniem solliciteren?
> Hoe kan ik meer weten over de projecten voor allochtonen?
• Hoe krijg ik gelijke kansen als ik mijn diploma niet behaald heb?
• Hoe krijg ik gelijke kansen als ik in een situatie van sociale uitsluiting leef of in
kansarmoede?

www.selor.be
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Ik werk bij de overheid via Selor!
Als je een job zoekt, vergeet je vaak de overheid als
werkgever. Je wil een onthaalfunctie, een job op een
personeelsdienst, een job als boekhouder, als ingenieur, je
werkt in IT of je wil een team leiden? Dat kan allemaal bij
de overheid. Selor is het selectiebureau van de overheid
en zoekt nieuwe medewerkers voor verschillende
overheidsdiensten.

De overheid vormt een wereld op zich. Je vindt er bijna alle soorten jobs:
• Administratieve jobs: dossierbeheerders, administratief assistenten, onthaalfuncties,
medewerkers van callcentra bij allerhande overheidsdiensten, …
• Medische jobs: verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, dokters …
• Wetenschappelijke jobs: onderzoekers, biologen, voedingsdeskundigen, …
• Technische jobs: ingenieurs, architecten, werfleiders, …
• Financiële jobs: budgetbeheerders, boekhouders, controlejobs, …
• Jobs in communicatie: medewerkers interne of externe communicatie, vertalers, …
• Jobs die te maken hebben met veiligheid: penitentiair bewakingsassistenten in de
gevangenissen, controlejobs bij de voedselveiligheid, …
• Jobs die bij alle overheidsdiensten aanwezig zijn: jobs in HR, juristen, maatschappelijk
assistenten, IT’ers, …
Er zijn enorm veel mogelijkheden en dat voor allerlei mensen. Voor de meeste jobs heb je een
hoger diploma nodig, voor andere jobs niet. De jobs hebben één ding gemeen:
iedereen werkt voor het welzijn van iedereen in ons land en voor een betere dienstverlening.

www.selor.be

Kanselarij van
de eerste
minister

Binnenlandse
Zaken

Justitie

Financiën

Budget en
Beheerscontrole

Informatie- en
Communicatie Technologie

Buitenlandse
Zaken,
Buitenlandse
Handel en
Ontwikkelingsamenwerking

Defensie

Sociale
Zekerheid

Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal
Overleg

Economie,
KMO,
Middenstand
en Energie

Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

Mobiliteit en
Vervoer

Duurzame
Ontwikkeling

Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en
Sociale
Economie

Wetenschapsbeleid

Selor rekruteert ook voor de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap en voor het Vlaams,
Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vaak zoeken deze diensten ook zelf nieuwe
medewerkers, zonder de hulp van Selor. Kijk daarom ook geregeld op hun sites voor nog
meer jobaanbiedingen. Jobs bij de Vlaamse overheid vind je bijvoorbeeld ook bij Jobpunt
Vlaanderen (www.jobpunt.be).
Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en minder bekende sociale en wetenschappelijke instituten of rijksdiensten (Rijksinstituut voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering,
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Regie der Gebouwen, Koninklijk Meteorologisch
Instituut enzovoort).
In totaal rekruteert Selor voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

i

Bouthaina El Idrissi,
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Selor rekruteert meestal medewerkers voor de federale overheid. Deze bestaat uit
10 verticale federale overheidsdiensten (FOD’s) met elk hun specifieke bevoegdheid,
4 horizontale FOD’s en 3 programmatiorische overheidsdiensten (POD’s):

Personeel en
Organisatie

Wat kan ik doen bij de overheid?

Administratief Assistent,
Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

Bij welke overheidsdiensten kan ik solliciteren via Selor?

Meer info: www.selor.be > Bij welke overheidsdienst?

“Ik maakte een zeer bewuste keuze. Ik koos
voor de federale overheid, omdat deze
een toekomstvisie heeft en een hart voor
z’n medewerkers en burgers. Vooral geen
nummer zijn, en zeker niet anders bekeken
worden! Maar deel uitmaken van een team
waar je de kans krijgt om jezelf te ontplooien,
daar ging ik voor! Als je zelf het initiatief
neemt en duidelijk maakt wat je wilt, dan
geraak je er. Ga ervoor en geloof in jezelf!”

www.selor.be
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Nu ken ik het verschil tussen statutair en contractueel!

Ik moet niet via Selor passeren als ik wil werken bij:

• Bij de overheid kan je op verschillende manieren aan de slag:

• gemeenten, steden en provincies en diensten die daarbij horen (zoals OCMW’s).
Informeer je hierover in je gemeente- of stadhuis of provinciehuis.
• het onderwijs. Het onderwijs behoort tot de Vlaamse overheid. Om daar te werken, niet
enkel als leerkracht, check je beter de site van het onderwijs, de sites van de lokale
scholen of onderwijsinstellingen waar je wil werken of kijk je op de website van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (www.vdab.be).
• de Politie (www.jobpol.be)
• het Belgische leger (www.mil.be). Defensie zoekt de militairen zelf. Het burgerpersoneel
wordt wel via Selor gerekruteerd.
• overheidsbedrijven (bpost, NMBS, Belgacom)
• regionale vervoersbedrijven MIVB, de Lijn, TEC
• Europese instellingen (www.europa.eu)
• een aantal federale overheidsdiensten die niet of slechts gedeeltelijk verbonden zijn aan
Selor voor hun rekrutering (bijvoorbeeld Veiligheid van de Staat, Raad van State,
magistratuur, Fedasil, Federaal Agentschap Nucleaire Controle, …).

> Statutair: hier gaat het om een vaste benoeming. Je hebt het statuut van ambtenaar.
Naast de werkzekerheid ben je ook zeker van bevorderingsmogelijkheden en goede
pensioenvoorwaarden. Je kan daarnaast van job veranderen via de ‘interne markt’.
Zo kan je een nieuwe uitdaging aangaan bij een andere federale overheidsdienst.
> Contractueel: hier spreken we van een contract dat meer lijkt op een contract in
de privésector. Je kan een contract hebben van bepaalde of van onbepaalde duur.
Je verdient evenveel als een statutaire ambtenaar maar je kansen om door te
groeien zijn iets minder.
> Management: binnen de federale overheid kan je ook als manager aan de slag.
Het gaat hier om een mandaatfunctie. Voor zo’n functie is een flink pak ervaring
en een masterdiploma nodig.
Jaarlijks starten er zo’n 3.000 tot 3.500 mensen bij de federale overheid. Ongeveer 2.000 à
2.500 starten op statutaire basis, een duizendtal op contractuele basis en een honderdtal
start een mandaat. De komende jaren vertrekken ook heel wat medewerkers op pensioen.
De overheid zal dus actief blijven rekruteren op de arbeidsmarkt. In totaal werken ongeveer
80.000 ambtenaren voor de federale overheid.

i

Meer info: www.belgium.be > Werk

Marie Odette Katshinda,
technisch expert,
federale overheidsdienst
Personeel & Organisatie

“Na 2 jaar ervaring als consultant bij de
Politie wou ik iets anders. De federale overheidsdienst P&O interesseerde me wel. Ik
kende deze FOD niet en ik wou er meer van
weten. Daarom heb ik mijn cv op de site van
Selor ingevuld.”

Welke voordelen krijg ik als ik voor de overheid werk?
Werken voor één van de grootste werkgevers van het land, brengt ook verschillende
voordelen met zich mee. We sommen hieronder even de voordelen van de federale overheid op:
• minstens 26 dagen verlof (feest- en brugdagen niet meegerekend) en mogelijkheden om
overuren te recupereren.
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer: je krijgt je abonnement voor je
verplaatsingen (voor het werk) met de trein, tram, bus, metro, … en/of een fietsvergoeding.

6

www.selor.be

www.selor.be

7

• bij sommige overheidsdiensten heb je glijdende werkuren, je kan met andere woorden
kiezen wanneer je begint te werken (binnen bepaalde tijdstippen). Daardoor kan je een
evenwicht vinden tussen je persoonlijk en professioneel leven. Je kan bijvoorbeeld je
kinderen naar de opvang brengen zonder je in alle bochten te moeten wringen om voor
8 uur op je werk te zijn. Soms zijn er ook mogelijkheden tot thuiswerk.
• een uitgebreid opleidingsaanbod. Je volgt je opleiding ook tijdens de werkuren en je hoeft
ze niet zelf te bekostigen.
• premies: je kan een competentiepremie krijgen nadat je slaagt voor een gecertificeerde
opleiding. Daardoor ontvang je elk jaar op een vast moment een bepaald bedrag en dat
kan voor een periode van 6 of 8 jaar. Daarnaast kan je ook een premie krijgen omdat je
een taaltest bij Selor afgelegd hebt.
• je kan een voordelige hospitalisatieverzekering krijgen, bij sommige overheidsdiensten kan
je deze gratis krijgen. Voor sommige jobs krijg je ook een gsm en/of een internetverbinding.
• er zijn restaurants bij sommige overheidsdiensten waar je terecht kan voor een lekkere en
goedkope maaltijd. Tijdens de vakantie organiseren bepaalde overheidsdiensten (meestal
samen met hun sociale dienst) professionele kinderopvang.
• ten slotte heb je ook een FED+ -kaart als federale ambtenaar. Daardoor krijg je kortingen
of voordelen bij sociaal-culturele of sportieve evenementen, ook in een aantal winkels.

i

Meer info: www.fedweb.be > Verloning en voordelen

Ik ben overtuigd om te solliciteren.
Ik registreer me in Mijn Selor!
In Mijn Selor vind je een cv, kan je je selecties opvolgen, kan je nog meer demotesten afleggen, …
Eénmaal registreren en je bent vertrokken. Met een ingevuld cv, ben je natuurlijk nog meer:
• Je kan solliciteren voor de jobs die online staan. Dat zijn meestal statutaire jobs of vaste
benoemingen. Een voorwaarde om opgenomen te worden in de selectieprocedure is dat
je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet. Check dus altijd het rubriekje ‘profiel’ in de
jobomschrijving. Heb je je cv al ingevuld, check dan of alle gegevens nog up to date zijn en
als er ervaring gevraagd wordt, vul je deze zo goed mogelijk in. Vergeet ook niet je diploma
en/of andere officiële documenten op te laden!
• Stel je cv ook open voor zoekopdrachten. Federale overheidsdiensten
zoeken in de cv-databank van Selor naar contractuele medewerkers voor
bepaalde of onbepaalde duur (dus geen vaste benoeming, maar eerder
een contract zoals in de privé). Komt hun profiel overeen met dat van jou,
krijg je een jobomschrijving toegestuurd via Mijn Selor. Deze jobs verschijnen
niet op de website, dus stel je cv zeker open voor contractuele jobs.

i

Meer info: www.selor.be > Mijn Selor

Hoe moet ik de deelnemingsvoorwaarden begrijpen?
Hoeveel verdien ik bij de overheid?
Binnen de federale overheid ligt het loon vast in barema’s. Je nettowedde hangt af van een
hele reeks factoren: het niveau van de job, je anciënniteit, … Daarnaast zijn er persoonlijke
factoren, bijvoorbeeld gehuwd of niet en aantal personen ten laste.
Voor een beginnende ambtenaar mag je als nettoloon voor een alleenstaand persoon, zonder
iemand ten laste, ongeveer rekenen op (cijfers 1 januari 2009):
•
•
•
•

1675 euro (job op masterniveau zonder gevraagde ervaring)
1400 euro (job op bachelorniveau)
1280 euro (job op niveau hoger secundair onderwijs)
1200 euro (geen diploma of lager secundair onderwijs).

Als ambtenaar krijg je ook vakantiegeld (92% van een maandwedde) en een eindejaarspremie
(met een vast gedeelte van 650 euro en een variabel deel van 2.5% van de wedde van
oktober dat jaar).

i
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Meer info: www.fedweb.be > Verloning en voordelen

Om iedereen dezelfde kansen te bieden, moet Selor strikt zijn in de deelnemingsvoorwaarden.
Wanneer Selor bijvoorbeeld 2 jaar ervaring vraagt, dan moet je 2 jaar ervaring hebben.
In de privésector kan je misschien je kans wagen als je maar anderhalf jaar ervaring hebt maar
bij de overheid lukt dit niet. Iedereen die aan dezelfde deelnemingsvoorwaarden voldoet, moet
op dezelfde manier behandeld worden. Hetzelfde geldt ook voor de diploma’s. Wanneer ze
een bachelor vragen in een bepaalde richting, moet je daaraan voldoen (tenzij het anders
aangeduid is). Voor dezelfde redenen staat een job op de website van Selor ook altijd
minstens 14 dagen open voor sollicitatie. Selor mag bijvoorbeeld niet zoals de privésector
bepalen wanneer er genoeg inschrijvingen zijn en de job bijvoorbeeld na 8 dagen doen
verdwijnen van de website.
Cyprien Katalay Ondel

“Om te solliciteren heb ik Selor alle nodige
informatie bezorgd. De federale overheid doet
inspanningen om alle mogelijke discriminatie
uit te schakelen bij het rekruteren van nieuwe
medewerkers. Er zijn opleidingen voor de selectieverantwoordelijken, de selectieprocedures worden
gecontroleerd… De gelijke kansen zijn een realiteit
omdat de deelnemingsvoorwaarden heel goed
omschreven zijn…”

administratief
assistent, Ministerie
van Defensie

www.selor.be
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Moet ik Belg zijn om bij de federale overheid te werken?

Wat als ik mijn diploma in een andere taal behaald heb?

Voor functies van openbaar gezag moet je Belg zjin. Het gaat om jobs zoals penitentiair
bewakingsassistent, diplomaten en financieel inspecteurs. Voor alle andere statutaire jobs
(vaste benoemingen) moet je op het moment dat je in dienst treedt, Belg zijn of de
Zwitserse nationaliteit hebben of burger van een land zijn dat behoort tot de Europese
Economische Ruimte. Voor de contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zijn er
geen nationaliteitsvereisten (tenzij ook voor functies van openbaar gezag). Het staat altijd
bij de jobomschrijving of het om een statutaire of contractuele job gaat en je vindt onder de
rubriek ‘profiel’ welke nationaliteit je moet hebben.

Meestal moet je geen taaltest afleggen om bij de federale overheid te werken. Je hebt
bijvoorbeeld je masterdiploma architectuur in het Engels behaald en je wil solliciteren voor
een federale Franstalige job op masterniveau, dan moet je geen taaltest Frans afleggen. Door
de speciale taalwetten in België is het echter zo dat je in sommige gevallen een taaltest moet
afleggen wanneer je je diploma behaalde in een andere taal dan de taal van de job waarvoor
je solliciteert. Bijvoorbeeld, als je je diploma in het Frans behaald hebt en je wil solliciteren voor
een Nederlandstalige job. De situatie hangt ook af van de overheid waarvoor je solliciteert
(gemeenten, provincies, Gemeenschappen of Gewesten). Meer info kan je altijd vragen bij je
personeelsdienst.

Wat als ik nog geen ervaring heb?
De overheid is één van de weinige werkgevers die kansen geeft aan starters. Heel vaak
moet je geen ervaring hebben om te solliciteren voor een job. Soms kan je ook deelnemen
als je nog in je laatste jaar zit. Hoe het precies zit met de ervaring, vind je terug in de rubriek
‘profiel’ in de jobomschrijving.

Wat als ik niet het gevraagde diploma heb of geen diploma heb?
Om een job op bachelorniveau uit te oefenen, moet je normaal
gezien een bachelordiploma hebben. Selor werkt eraan om
mensen die niet het juiste diploma hebben, maar wel de juiste
competenties en/of de nodige ervaring ook toe te laten.
Dat project heet Eerder Verworven Competenties (EVC) en werkt
met instapkaarten.

Certificaat

Een instapkaart kan je behalen door een test af te leggen die meet of je de nodige algemene
competenties hebt voor een job op een bepaald niveau. De instapkaart geeft je de mogelijkheid om te solliciteren voor bepaalde jobs waarvoor je diplomaniveau normaal gezien niet in
aanmerking komt. Soms heb je naast de instapkaart dan ook ervaring nodig in het domein
van de job. Het staat altijd in de jobomschrijving aangeduid of je kan deelnemen via een
instapkaart.

Wat als ik mijn diploma in het buitenland behaald heb?
Als je een buitenlands diploma hebt, moet het eerst onderzocht worden door de Vlaamse
overheid op gelijkwaardigheid. Het kan dan gelijkgeschakeld worden met een Belgisch
diploma. Er zijn verschillende criteria die onderzocht worden en op basis daarvan wordt
een beslissing genomen. In de jobomschrijving staat aangeduid wat je moet doen als je je
diploma in het buitenland behaald hebt.

i
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Meer info: www.ond.vlaanderen.be > Naric

Moet ik tweetalig zijn (Nederlands-Frans) om voor de federale
overheid te werken?
Bij de federale overheid kom je terecht in een tweetalige omgeving maar je hoeft niet de andere
landstaal te beheersen tenzij het expliciet in de jobomschrijving gevraagd wordt (bijvoorbeeld
diplomaten of vertalers). Het gaat hier eerder om uitzonderlijke situaties. Je moet met andere
woorden geen taaltest Frans afleggen als je voor een Nederlandstalige job sollciiteert. Als
ambtenaar kan je vrijblijvend altijd Frans studeren bij het Opleidingsinstituut voor de Federale
Overheid (OFO). Als je slaagt voor een taaltest en je werkt in Brussel, krijg je een taalpremie.
Naast de premie, kan je het ook zien als een persoonlijk voordeel. De situatie hangt ook hier af
van de overheid waarvoor je solliciteert (gemeenten, provincies, Gemeenschappen of Gewesten).
Meer info kan je altijd vragen bij je personeelsdienst.

i

Meer info: www.selor.be > Taaltesten

Kan het een voordeel zijn dat ik nog andere talen ken?
Voor sommige jobs, bijvoorbeeld in het gevangeniswezen, in de opvangcentra van Fedasil
of bij de Veiligheid van de Staat, kan het een voordeel zijn dat je nog andere talen kent naast
het Nederlands of het Frans. Het staat meestal aangeduid in de jobomschrijving. De kennis
van andere talen (vaak Arabisch, Chinees, Engels, …) kan nooit als deelnemingsvoorwaarde
gesteld worden en je wordt er niet op getest (behalve voor diplomaten of vertalers).

Moet ik na mijn sollicitatie testen afleggen?
Nadat je gesolliciteerd hebt en je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, nodigt Selor (of een
overheidsdienst die via Selor rekruteert) je uit voor enkele testen. Daarbij word je niet getest op
je schoolse kennis (tenzij het expliciet aangegeven wordt in de jobomschrijving, wat in
uitzonderlijke gevallen gebeurt), maar op wat je kan. We moeten immers nagaan of jij de
geschikte persoon bent om de job uit te oefenen. Selor meet je competenties: hoe jij je in een
bepaalde werkomgeving gedraagt.
Meestal bestaat een selectieprocedure voor een statutaire job bij de federale overheid uit
twee testen. Je start met een pc-proef waarbij via testen nagegaan wordt of jij bijvoorbeeld
analyses kan maken en of je verbanden kan leggen tussen bepaalde informatie.
Als je geslaagd bent voor deze test, word je uitgenodigd voor het interview.

www.selor.be
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Daar peilen we naar je motivatie voor de job en stellen we vragen over hoe jij je gedraagt in
bepaalde professionele situaties. Wanneer je bijvoorbeeld een job zou willen waarbij je vaak
te maken zal hebben met stress, moet Selor weten hoe jij omgaat in stressvolle werksituaties.
Voor een contractuele job (van bepaalde of onbepaalde duur) moet je meestal enkel een
interview afleggen bij de overheidsdienst die rekruteert. Selor let er wel op dat zij dezelfde
interviewtechnieken gebruiken.

Doan Si lan Huong,

Welke testen moet ik afleggen?

Financieel expert,
belgisch interventieen restitutiebureau

Hieronder zie je een overzicht van de testen
die Selor het vaakst gebruikt. De testen zijn
altijd aangepast aan het niveau van de job
(master, bachelor, hoger of lager secundair
onderwijs, geen diploma) en je legt ze af in de
taal van de job waarvoor je solliciteert. Selor
doet ook onderzoek naar de neutraliteit van de
testen en zorgt ervoor dat er geen discriminerende elementen inzitten op gebied van
afkomst of cultuur.

“Vanaf de sollicitatie tot
de testen en interviews,
kan ik garanderen dat
Belgische en buitenlandse
kandidaten op exact
dezelfde manier
behandeld worden, er
bestaat geen verschil…”

			

Tips

• Postbakoefening (pc-proef)

T

• blijf kalm
• neem de instructies goed door
• werk onderwerp voor onderwerp af.

12
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Bij de postbakoefening (ook wel ‘in-baskettest’ genoemd) word je in een fictieve werkomgeving gedropt. Een aantal competenties
worden getest via een nagebootste mailbox of
postbak. In deze postbak ligt een hele stapel
post, die kan variëren van korte memo’s en
telefoonrekeningen tot vertrouwelijke brieven
en zelfs hele rapporten. Het is jouw taak om in
een bepaalde tijd de post af te handelen.
Het spreekt voor zich dat niet alle post in
eerste instantie even belangrijk is en op deze
manier wordt dan ook getest of je snel en
correct hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden en hoe je orde in de chaos aan kunt
brengen. Je moet dus inschatten wat al dan
niet belangrijk is, wat de prioriteiten zijn, welke
acties je zal ondernemen, hoe je deze zal
plannen en wie je hierbij betrekt.

• Testen rond het redeneervermogen (pc-proef)
Met deze testen willen wij weten hoe snel jij
verbanden ziet, iets kan doorgronden of
principes en regels ziet. Deze testen peilen
dus naar hoe snel jij nieuwe kennis kan
verwerven. Het kan gaan om:
• Numeriek redeneervermogen: zie jij de
verbanden tussen bepaalde cijfers
• Verbaal redeneervermogen: welke verbanden
bestaan tussen verschillende woorden
• Abstract redeneervermogen: kan jij linken
leggen tussen bepaalde figuren, objecten.

• Persoonlijkheidstesten (pc-proef)
Je persoonlijkheidseigenschappen die van
belang zijn voor de job waarvoor je solliciteert,
worden gemeten. Meestal krijg je een reeks
situaties, standpunten of eigenschappen
opgesomd en moet jij kiezen welke het meeste
op jou van toepassing is. Het gaat erom hoe jij
jezelf ziet. Er bestaan dus geen juiste of foute
antwoorden. Je score op deze testen kan
nooit voor een uitsluiting zorgen. Je legt deze
test af ter ondersteuning van het interview.

• Interview
Met het interview meet Selor of je de nodige
competenties hebt om de job uit te oefenen.
Jij kan ook uitmaken voor jezelf of de job je
voldoende uitdagingen biedt. Selor gebruikt
de STAR(R)-techniek (Situatie, Taak, Actie,
Resultaat en Reflectie). Hierbij verloopt het
gesprek volgens een bepaalde structuur en
ligt de focus sterk op gedrag. Aan de hand
van voorbeelden die je zelf aanbrengt, wordt
gepeild naar jouw competenties. Je beschrijft
bijvoorbeeld of je in een professionele context
ooit te maken had met stress, hoe je er mee
omging. Het kan ook dat je een case moet
voorbereiden en dat je deze dan
voorstelt aan de jury.

		

T

Tips

• blijf kalm
• let goed op de tijd
• lees goed de uitspraken
en de opdrachten.

		

T

Tips

• eerste gedachte of indruk is de beste
• blijf jezelf; je weet per slot van rekening
niet naar welk soort persoonlijkheid
men op zoek is.

		

T

Tips

• informeer je goed over de job en de
organisatie en lijst een aantal vragen
op die je zelf wil stellen
• vraag om verduidelijking of extra uitleg
als je de vraag niet begrijpt
• geef geen vage antwoorden.
Zorg dat je op voorhand goede
voorbeelden bedenkt die je motivatie,
ambitie, competenties en talenten
illustreren. Als je nog geen werkervaring hebt, kan je verwijzen naar
ervaringen op school, bij groepswerk
of bij de jeugdbeweging.
• wees eerlijk in wat je kan, wat je wilt,
wie je bent. Bluf niet, leugens worden
gauw ontdekt.

www.selor.be
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Kan ik me voorbereiden op de testen van Selor?
Selor test je niet op kennis. Je moet met andere woorden niet studeren (tenzij het anders
aangegeven wordt in de jobomschrijving). Het gaat erom te testen hoe jij in een bepaalde
werksituatie werkt. Wat je kan en hoe je omgaat met bepaalde situaties is het belangrijkste.
Dat kan je niet in één nacht veranderen. Het enige wat we je vragen is dat je de jobomschrijving
goed leest, bij jezelf afvraagt of die job wel iets is voor jou en indien je nog vragen hebt,
je informeert vooraleer je solliciteert. In de tips hierboven zie je vaak staan ‘blijf jezelf’ en dat
is de beste raad die Selor kan geven.

Yvonne Kalinda,
Financieel expert,
belgisch interventieen restitutiebureau

Op de website van Selor vind je ook demotesten van sommige pc-testen die we afnemen.
Wil je weten hoe die testen in elkaar zitten, dan kan je een paar voorbeeldvragen oplossen.

“Ik vind dat Selor de echte toegangspoort
vormt voor de overheid. En dat Selor echte
kansen geeft aan mensen van allochtone
origine. Ik zie geen enkele reden om schrik
te hebben om te solliciteren bij de federale
overheid. Het is een sector waar iedere
persoon erkend wordt op zijn waarde los
van welke huidskleur hij of zij heeft.”

Moet ik een IT’er zijn om die pc-testen te kunnen oplossen?
De pc-testen zijn gebruiksvriendelijk opgesteld. Je moet geen carrière in IT hebben om ze te
kunnen afleggen. Een beetje basiskennis van een besturingssysteem zoals Windows
bijvoorbeeld kan je wel op weg helpen. Ook dat je weet hoe je met een muis werkt, kan
handig zijn. Maar je hoeft bijvoorbeeld geen expert te zijn in Excel of Word. Tenzij je natuurlijk
voor een job gaat solliciteren waarbij dit een groot deel uitmaakt van je taken. Om vertrouwd
te geraken met het uitzicht van de testen, raden we je hier ook aan om de demotesten op de
website van Selor te raadplegen. Bij sommige testen heb je bij de start ook een soort
oefenmodule waar je kan zien hoe je moet antwoorden op de vragen.

Moet ik dan in één grote zaal een test afleggen?
Die grote, jaarlijkse ‘examens’ dateren uit het verleden. Toen huurde Selor een grote zaal en
nodigde iedereen samen uit om een test te doen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Iedereen
komt een eerste test afleggen op pc in de gebouwen van Selor. Je zit nooit met meer dan
150 mensen in een zaal. Selor zorgt er ook voor dat je op je gemak kan zitten wanneer je de
test aflegt.

Maak ik wel een kans tussen al die kandidaten?
Veel mensen denken dat er altijd meer dan duizend kandidaten zijn voor een job bij de
overheid. Dat is niet meteen correct. Voor bepaalde jobs zijn er veel kandidaten, voor andere
zijn er dan weer heel weinig kandidaten. Het aantal kandidaten gaat vaak samen met het
niveau van de job (er zijn minder kandidaten met een masterdiploma rechten dan
kandidaten met een diploma hoger secundair onderwijs) en met het reële aantal
vacatures. Voor bepaalde jobs zijn er verschillende vacatures. Je vindt het juiste aantal altijd
in de jobomschrijving. Laat je nooit afschrikken door het aantal kandidaten voor een job.

14
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Wat als ik geslaagd ben?
Voor de statutaire jobs wordt na de selectie een rangschikking van de geslaagden
opgesteld. De persoon die bovenaan de lijst staat, is volgens Selor het meest geschikt om de
job uit te oefenen. Hij of zij heeft de juiste competenties voor de job. Er kunnen zoveel
personen aan de slag als er functies openstaan (vind je in elke jobschrijving op voorhand).
Is er iemand bij die weigert, neemt de volgende zijn plaats in enzovoort. Telkens er een plaats
vrij is, vraagt men aan de volgende persoon op de lijst of er interesse is om te beginnen.
Doorgaans blijft zo’n lijst 2 jaar geldig. Het kan zelfs zijn dat je gecontacteerd wordt
binnen die periode voor een gelijkaardige job bij een andere overheidsdienst. In plaats van
een nieuwe selectie te organiseren, kan Selor de lijst van geslaagden doorgeven aan een
andere overheidsdienst.
Bij de contractuele jobs wordt niet gewerkt met een rangschikking van geslaagden.
Je cv komt in aanmerking bij de zoekopdracht, de volgende stap is dat je het interview aflegt
bij de overheidsdienst. Daarna krijg je van diezelfde overheidsdienst je resultaat.
En de boodschap of je al dan niet de job hebt.

Wat als ik niet geslaagd ben?
Niet iedereen slaagt bij een eerste deelname. Je resultaat heeft in ieder geval geen invloed
op je volgende sollicitaties bij Selor. Zolang je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, mag
je solliciteren voor eender welke job. Wil je echt die specifieke job, dan kan je altijd opnieuw
solliciteren moest het je de eerste keer niet gelukt zijn.

www.selor.be
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Alain Dupret,

Moet ik altijd in Brussel werken?
De meeste jobs bij de (federale) overheid zijn in Brussel. De (hoofd)kantoren van de overheidsdiensten bevinden zich vaak in de hoofdstad van ons land. De kantoren zijn meestal
wel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Ze bevinden zich vaak dichtbij een
treinstration, metro- of busstation. Wanneer je bij de federale overheid werkt, krijg je ook je
vervoerskosten van en naar het werk via het openbaar vervoer gratis. Je krijgt je abonnement
van je werkgever. Daarnaast zijn er nog overheidsdiensten die ook lokale kantoren hebben
in de provinciehoofdsteden. Overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld Financiën, de Rijksdienst
voor Pensioenen, … stellen ook mensen tewerk in andere steden.
De gevangenissen van de federale overheidsdienst Justitie waar je aan de slag kan als
penitentiair bewakingsassistent, verpleegkundige, IT’er, of maatschappelijk assistent, …
zijn verspreid over het ganse land. In de jobschrijving is aangegeven waar je de job moet
uitoefenen. Zelfs al start je bij sommige diensten in Brussel, dan kan je achteraf je overzetting
aanvragen naar een andere stad.

Wat kan ik nog doen bij Selor?
Als ik al ambtenaar ben?
Selor is het selectiebureau van de overheid. Selor rekruteert en selecteert nieuwe medewerkers voor verschillende overheidsdiensten. Daarnaast organiseert Selor ook bevorderingsproeven voor ambtenaren en helpt Selor de interne mobiliteit te bevorderen binnen de
(federale) overheid. Zo kan je, eenmaal je op vaste basis voor de federale overheid werkt,
veranderen van job. Je kan solliciteren voor jobs die enkel openstaan voor ambtenaren.
Zo kan je bijvoorbeeld veranderen van een onthaalfunctie bij de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid naar een job als calltaker bij de federale overheidsdienst Binnenlandse
Zaken. Een nieuwe uitdaging…

i

Meer info: www.selor.be > Al ambtenaar?

Als ik een taaltest wil afleggen?
Je kan ook bij Selor terecht als je een taalcertificaat wil behalen. Selor organiseert taaltesten
voor de kennis van de andere landstaal. Een taalcertificaat Frans kan je nodig hebben voor
de uitoefening van bepaalde jobs bij een lokale Brusselse overheidsdienst (bijvoorbeeld
wanneer je een loketfunctie uitoefent) of als je Belg bent en je solliciteert voor een functie
in een taal die niet overeenkomt met de taal van je diploma. In de meeste gevallen moet je
echter geen taaltest afleggen als je solliciteert. Je moet ook niet perfect tweetalig zijn om bij
de federale overheid te werken. Je werkt en functioneert in de taal van de job waarvoor je
solliciteert.

i
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Meer info: www.selor.be > Taaltesten

Administratief
medewerker,
screening, Selor

“Diversiteit bij Selor is een realiteit: sollicitanten
kunnen ontmoeten van verschillende horizonten.
Ik vind dat dat mijn job verrijkt, niet alleen op
professioneel gebied, maar ook op menselijk
gebied. Ik ben er fier op dat ik in een omgeving
werk die gelijke kansen uitstraalt en die ook
werkelijk garandeert!”

Als ik in de bewakings- of veiligheidssector wil werken?
Selor organiseert ook proeven voor mensen die een job willen starten bij een bewakingsof veiligheidsfirma. Samen met de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zorgt Selor
ervoor dat de verschillende firma’s dezelfde deelnemingsvoorwaarden gebruiken. Wil je zo’n
job uitoefenen, dan moet je je eerst inschrijven bij een bevoegd opleidingscentrum (je vindt
de lijst terug op www.vigilis.be). Deze nemen dan contact op met Selor om je in te schrijven
voor de nodige testen. Eenmaal je geslaagd bent, kan je je opleiding starten bij één van de
opleidingscentra. Na de opleiding, nodigt Selor je nogmaals uit om een test af te leggen in
verband met de wetgeving die verbonden is met de bewakings-en veiligheidssector.

i

Meer info: www.selor.be > Testen voor de bewakings- of veiligheidssector

Hoe weet ik dat Selor gelijke kansen biedt?
Het team Diversiteit bij Selor waakt over het gelijke kansenbeleid bij de instroom van nieuwe
medewerkers bij de overheid. Selor wil dat de overheid een weerspiegeling is van onze
moderne samenleving met haar rijkdom aan diversiteit. Tijdens de selectietesten doet Selor
er ook alles aan om een objectieve evaluatie van de competenties te garanderen. Bij Selor
hebben huidskleur, geslacht, geloof, handicap, seksuele voorkeur, ... geen invloed op
resultaten. Enkel competenties tellen en iedereen wordt op dezelfde manier behandeld.
Selor wil daarom bepaalde doelgroepen aansporen om te solliciteren:
•
•
•
•
•

vrouwen en mannen
personen met een handicap of ziekte
personen van allochtone origine
personen die geen kans kregen om een opleiding te volgen of af te maken
personen in een situatie van sociale uitsluiting en/of kansarmoede

i

Meer info: www.selor.be > Gelijke kansen

www.selor.be
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Hoe krijg ik als vrouw of als man gelijke kansen?
Binnen de federale overheid is slechts 1 manager op 6 een vrouw. Slechts 1 op de 5
sollicitanten is vrouw. Vaak onderschatten vrouwen zichzelf of zijn ze zich niet bewust van
hun competenties en carrièremogelijkheden. Selor wil hen stimuleren voor een
managementjob door het project Top Skills.

Hoe kan ik aanpassingen van de selectietesten aanvragen?
Aanpassingen van selectietesten moeten aangevraagd worden via Mijn Selor op de website
van Selor: daarin moet een beschrijving van de handicap gegeven worden en aangeduid
worden welke aanpassingen gewenst zijn. Laad er ook een attest van de
handicap op. Eenmaal volledig ingevuld zullen de aanpassingen bij elke selectie
automatisch voorzien worden.

Via Top Skills doorlopen de kandidates dezelfde proef als bij een
echte managementselectie. Selor screent hen op 5 managementcompetenties (flexibel en vernieuwend denken, visie en
integrerend vermogen, verantwoordelijkheidszin en initiatief
nemen, overtuigen en onderhandelen, samenwerken en uitbouwen
van netwerken). Na afloop krijgen de kandidates de nodige feedback over hun sterke punten en ontwikkelingspunten. Daarnaast
krijgen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale
profiel en de vereiste eigenschappen van een manager.

Afhankelijk van de selectietest en de handicap (visueel, motorisch, auditief, leerstoornis
of andere) voert Selor redelijke aanpassingen door en kan je je test afleggen in een
aangepaste omgeving:
• testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, brailleleesregel of software
voor dyslectici
• vragenformulieren aanpassen (A3-formaat in plaats van A4)
• tolk gebarentaal inschakelen
• mondeling afnemen van schriftelijke testen en pc-testen
• extra tijd verlenen.

Selor neemt nog meer initiatieven om gelijke kansen te bieden aan vrouwen en mannen
(gendermaterie) door:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Andere aanpassingen zijn ook mogelijk.

• aandacht te besteden aan de genderproblematiek in de rekruteringsadvertenties (m/v)
• een evenwichtige jury samen te stellen
• de testen te screenen op genderproblematiek (garanderen van neutraliteit op vlak van
geslacht)
• gendervertekening bij mondelinge selecties te vermijden
• events rond deze thematiek te sponsoren
• nieuwe vrouwelijke juryleden te zoeken voor managementselecties
• het standaard-cv voor managementjobs aan te passen waarbij deeltijdse ervaring
gelijkgesteld is aan voltijdse ervaring
• het uitwerken van specifieke communicatiekanalen voor vrouwen zodat zij op de hoogte
zijn van de managementjobs en projecten.

i

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap. Wij voorzien
redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat de handicap
de deelname aan de test niet verhindert of de resultaten beïnvloedt. Er zijn ook aanpassingen
voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

www.selor.be

Wordt mijn werkplaats ook aangepast?
Als je aangenomen wordt, kan Selor je helpen met richtlijnen voor aanpassingen aan je
werkpost bij je toekomstige werkgever. Hierbij wordt rekening gehouden met je moeilijkheden
en noden. Zo kan je in optimale omstandigheden je job beginnen.

Meer info: www.selor.be > Gelijke kansen

Hoe krijg ik als persoon met een handicap of als ik een ziekte
heb, gelijke kansen?
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Hoe weet ik dat ik aan een job geraak?
Als je geslaagd bent voor een selectie voor de federale overheid, kan je kiezen om op een
aparte lijst van geslaagden te staan. Overheidsdiensten die iemand met een handicap willen
aanwerven, kunnen deze onbeperkt geldige lijst van geslaagden met een handicap
raadplegen. 3% van het federale overheidspersoneel is voorzien voor personen met een
handicap (met uitzondering van sommige overheidsdiensten). Om dit doel te bereiken werd
de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het
federaal openbaar ambt opgericht.

i

Meer info: www.selor.be > Gelijke kansen

Hoe krijg ik als persoon van allochtone origine gelijke kansen?
Selor wil dat meer kandidaten van allochtone origine solliciteren bij de overheid. Eerst willen
we werk maken van het uitbouwen van onze communicatiekanalen. Wij willen de jobs
verspreiden op de juiste plaatsen. Selor beschikt ondertussen al over 500 adressen van
verenigingen en organisaties waar we onze jobs willen verspreiden. Samen met deze
organisaties willen we ook projecten uitwerken en ervaringen delen.

www.selor.be
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Hoe kan ik de testen testen op neutraliteit?
Selor doet er alles aan opdat de testen geen discriminerende elementen op gebied van
afkomst en cultuur bevatten. Specifiek gaat Selor na of geslacht en afkomst een invloed
hebben op het meten van competenties. Daarom analyseert Selor zijn testen, vraag per
vraag op neutraliteit. Dit gebeurt in samenwerking met de academische en wetenschappelijke wereld. Bij de aankoop of de ontwikkeling van nieuwe testen eist Selor dat deze
neutraal zijn en gelijke kansen bieden aan iedereen. Daarom organiseert Selor soms ‘Test de
test-sessies’. Dan gaan mensen van autochtone en allochtone origine nagaan of de testen
neutraal zijn op gebied van afkomst en cultuur. Het is ook de gelegenheid voor Selor om de
testen de demystifiëren en aan te tonen dat het accent op competenties ligt.
Kan ik anoniem solliciteren?
Het verbeteren van pc-testen gebeurt anoniem. Je naam, origine en geslacht zijn niet zichtbaar voor de personen die je test verbeteren. Ook bij de zoekopdrachten in de cv-databank
voor contractuele jobs en de interne markt binnen de federale overheid zijn deze gegevens
niet zichtbaar. Selor selecteert je enkel op wat je kan.
Hoe kan ik meer weten over de projecten voor allochtonen?
Vanaf eind 2010 gaat Selor naar de verschillende grote steden
(Brussel, Gent, Leuven, Luik, Charleroi, …) en komt je persoonlijk
alles uitleggen over de jobs bij de overheid, hoe je moet
solliciteren, welke testen je moet afleggen, welke talen je moet
beheersen, hoe gelijke kansen gegarandeerd worden…
Je kan er ook workshops volgen en demotesten afleggen
of deelnemen aan een sessie van ‘Test de test op neutraliteit’.
Eén van de doelstellingen is om te begrijpen wat personen van
allochtone origine tegenhoudt om te solliciteren bij de overheid,
om oplossingen te vinden en om hen aan te sporen om te solliciteren.

i

RONDE VAN BELGIË

De instapkaart kan behaald worden door iedereen:
• als je wil solliciteren voor een job waar een algemeen diploma voor gevraagd wordt, moet
je dus eerst slagen voor de instapkaartproef (bijvoorbeeld voor de job van penitentiair
bewakingsassistent moet je een diploma hebben van het hoger secundair onderwijs.
Heb je dit diploma niet, dan kan je via een instapkaart toch solliciteren voor de job van
penitentiair bewakingsassistent).
• als je wil solliciteren voor de job waar een specifiek diploma voor gevraagd wordt
(bijvoorbeeld IT-programmeur), moet je de gevraagde ervaring in het domein van de job
aantonen én slagen voor de instapkaartproef.
Als een selectie wordt opengesteld voor EVC, vind je dit terug in de jobomschrijving, bij de
deelnemingsvoorwaarden voor de job. Met een instapkaart kan je niet solliciteren voor alle jobs:
gereglementeerde beroepen (bvb geneesheer, jurist) zullen nooit toegankelijk zijn via EVC.

Meer info: www.selor.be > Testen

Meer info: www.selor.be > Gelijke kansen

Het diploma vormt vaak een deelnemingsvoorwaarde waar men
niet onderuit kan. Selor werkt er wel aan om mensen die geen
diploma behaald hebben, maar wel de juiste competenties
en/of de nodige ervaring hebben voor een job, te laten deelnemen
aan de selectieprocedures. Het project heet Eerder Verworven
Competenties (EVC).

www.selor.be

De instapkaartproeven bestaan uit twee computergestuurde testen, die respectievelijk
4 generieke competenties en het abstract redeneervermogen meten.
De instapkaartproeven werden ontwikkeld per opleidingsniveau. Ongeacht de professionele
context van de selecties, zijn het telkens dezelfde proeven voor het behalen van een
instapkaart. Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker de proef uiteraard.

i
Maud De Raemaeker,

Hoe krijg ik gelijke kansen als ik mijn
diploma niet behaald heb?
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Om te kunnen solliciteren voor een job waarvoor je niet over het juiste diploma(niveau)
beschikt, moet je eerst een ‘instapkaart’ behalen. Met deze proef gaat Selor na of je kan
functioneren op een bepaald niveau. Het gaat dus niet over een vervanging van het diploma,
maar wel over het valoriseren van competenties.

Certificaat

Medewerkster
methodologie en
screening, R&D,
Selor

“Wat de instapkaarten betreft kan ik alleen maar
zeggen dat het een positieve evolutie is die de
opgedane competenties en ervaring erkent.
Het diploma is niet langer een obstakel voor
sommige jobs bij de federale overheid. EVC is
echt een kans die gegrepen moet worden!”

www.selor.be
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diversité gleichberechtigung together per tutti
creatividad Rad, posao разноликост за све
δημιουργικοτητα muncă per te gjithe together Akazi bazgoshai
szansa ZENGİNLİK gleichberechtigung  عيمجلل創造力 gléck
kansen ensemble vielfalt job apertura respeto за све
Werk, job

Hoe krijg ik gelijke kansen als ik in een situatie van sociale
uitsluiting leef of in kansarmoede?
In ons land leeft één burger op zeven onder de armoedegrens. Iemand met een job ervaart
minder sociale uitsluiting en heeft meer het gevoel bij de maatschappij te horen. Daarom zet
Selor zich in om jobs bij de overheid ook toegankelijk te maken voor deze mensen.
Bij Selor werkt bovendien een “ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting”
die opgegroeid is in de kansarmoede. Via zijn raadgevingen maakt hij ons aandachtiger voor
deze specifieke doelgroep en hij doet voorstellen om deze personen beter te bereiken zodat
ze ook de kans krijgen om te solliciteren.

i

Meer info: www.selor.be > Gelijke kansen

bogatstvo Arbecht σεβασμο diversitate Pune ubwubashi
szacunek  ةاواسملاmarabari DEĞER ARTIMI samen
平等µplus-value für alle opportunity, chance
insieme

conjunto

για ολους

богатство

kréativitéit

工作

ÇEŞİTLİLİK

Trabajo

EŞİTLİK

機會 OTWARTOŚĆ مارتحإ
richesse

gelegenheit for all

Lavoro, impiego oportunidad poštovanje посао respekt
added value

δουλεια

Praca rispetto voor iedereen kreatitvität

толеранција, трпељивост oppenheet ouverture
RÓŻNORODNOŚĆ egolitate barazim πολυμορφια
respekt mokhtalef BERABER једнакост zajedno 機會

حماستلا

Amal Abdesadak,
Administratief
medewerkster, Selor

Kar Travail, emploi, job raznolikost
“Sinds april 2007 werk ik op het onthaal van Selor. Ik had
mijn cv aangemaakt op Selor.be maar dacht dat het niets
zou opleveren. Ik heb maar een diploma van lager secundair
onderwijs. Ik was ervan overtuigd dat je om bij de overheid
te werken een hoger diploma moest hebben. Ik zag mijn
diploma dus echt als een struikelblok, veel meer dan het
feit dat ik van Marokkaanse origine ben. Uiteindelijk hebben
noch mijn origine, noch mijn diplomaniveau een invloed
gehad. Ik werd uitgenodigd voor een interview en dat verliep
goed. Mijn job bestaat erin om mensen die een taaltest of
een selectie-interview moeten afleggen te ontvangen. Ik
weet hoe zenuwachtig zij zich voelen, dus daarom ontvang
ik hen graag met een glimlach. Ondertussen heb ik mijn
studies hervat en dat lukt goed in combinatie met mijn job.
Ik raad iedereen aan om te solliciteren bij de overheid en
om vertrouwen te hebben in zichzelf. Iedereen krijgt een
kans hier!”

gleichheet

riqueza égalité

igualdad HERKES İÇİN fortuna, opportunità equality gelijkheid
creatività za svakog diversidad zgjuaresi  ةميق ةدايزHERKES İÇİN
opportunité gemeinsam creativity verschiddenheet KREATYWNOŚĆ ىنغ

gemeinsam

ανοχη fat meerwaarde 公差
$ansă Praca respect chancen срећа (шанса) μαζι
HOŞGÖRÜ ανοιγμα tolerranza/tolleranza?  صرفلاarbeit se bashku
kreativnost

Employment, work, ŞANS tolerancija uguaglianza 尊重 diversity
креативност toleranz por todos créativité tolerancia заједно

pour tous SAYGI  عادبإimpreună

tolérance

ισοτητα respekt İŞ πλουτος chance mehrwert pasuri
所有 diversità creativitate ευκαιρια toleranz YARATICILIK
respect  عونتلاtolerancja jednakost поштовање
tolerance jednakost Werk, job diversité gleichberechtigung  لمعلاза све
szansa ZENGİNLİK gleichberechtigung  عيمجلل創造力 gléck
insieme

www.selor.be

tolerantă

ehteram tolerim diversiteit
pentru toti
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prilika, sreća, mogućnost

conjunto

prilika, sreća,

 عيمجбогатство kréativitéit
www.selor.be
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