Specialist applicatiebeheer (via aanwerving, knelpuntberoep)

Voorwaarden
1. Diploma en taalkennis
Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma*.
* gelijkwaardig erkende diploma’s of getuigschriften die toegang geven tot niveau B:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html

Kandidaten die niet beschikken over een bachelordiploma maar wel een getuigschrift of
diploma secundair onderwijs kunnen voorleggen, kunnen ook deelnemen aan de
selectieprocedure, maar dienen eerst te slagen voor een niveautest.
Een niveautest bestaat uit een set van verschillende testen, die elk afzonderlijk een
onderdeel van je algemeen niveau van capaciteiten meten. Je resultaat op elke test wordt
weergegeven aan de hand van een normscore. Dit betekent dat jouw prestatie op de test
wordt vergeleken met de prestaties van andere personen met een bachelordiploma op
diezelfde test. Hieruit volgt ook dat de scores op deze testen niet kunnen opgeteld worden of
deelresultaten elkaar niet kunnen compenseren, aangezien het over relatieve scores gaat en
niet over ruwe scores. Je moet op elke test minimum normscore 4 behalen om te slagen
voor de niveautest en deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure.
Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan bezorg je ons, voor je aanstelling in de functie, een bewijs
dat je diploma gelijkwaardig is.
NARIC-Vlaanderen onderzoekt wat buitenlandse diploma’s waard zijn in Vlaanderen.
Meer informatie: http://naricvlaanderen.be/
Bij je sollicitatie voeg je een bewijs dat je de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARICVlaanderen hebt opgestart of voeg je het gelijkwaardigheidsbewijs van je diploma.
Bewijs van taalkennis
Voor deze functie heb je kennis van het Nederlands op niveau C1, voor de vaardigheden lezen
en luisteren, en niveau B2, voor de vaardigheden spreken en schrijven, nodig.
Meer info: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr
Heb je je diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan leg je ons, voor je
aanstelling in de functie, een bewijs van je kennis van het Nederlands niveau C1, voor de
vaardigheden lezen en luisteren, en niveau B2, voor de vaardigheden spreken en schrijven,
voor. Doe je dat niet, dan beschouwen we dit als een weigering van de job.
Voor dit bewijs kun je terecht bij:

-

Selor, het selectiebureau van de federale overheid
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen
deelnemen en een attest te krijgen.
Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten

-

Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands
als vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau.

-

De Nederlandse Taalunie. Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan.
Meer info: http://www.cnavt.org

-

Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/,
Antwerpen https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen
en Gent https://in-gent.be/voor-jou/nederlands.

Vraag een bewijs aan.
2. Beroepservaring
Je hebt minstens 3 jaar beroepservaring in het implementeren en parametriseren van
verschillende applicaties (geldigheid).
Vanaf 12 geldige kandidaten worden jouw motivatie en beroepservaring op basis van de
informatie die jij ons aanreikt in je sollicitatieformulier, gescoord op relevantie voor de job
(screening).
3. Gedrag
Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie.
Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag)
•
•
•

Voor je aanstelling in de functie leg je een uittreksel strafregister voor.
Vraag het attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Het attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

4. Rechten
Je hebt burgerlijke en politieke rechten.
5. Nationaliteit
Deze functie staat open voor verschillende nationaliteiten.
Je bent Belg of inwoner van:
• een lidstaat van de Europese Unie
• Zwitserland
• IJsland

•
•

Liechtenstein
Noorwegen

Nationaliteitsbewijs
Voor je aanstelling in de functie leg je een nationaliteitsbewijs voor. Je nationaliteit is vermeld
op het uittreksel uit het strafregister. Je hoeft hiervoor dus geen afzonderlijk bewijs voor te
leggen.
6. Gezondheid
Je bent medisch geschikt voor de functie.

Geldige sollicitatie indienen
Wanneer?
Je sollicitatie moet ten laatste op 28 april 2021 bij stad Leuven toekomen.
Hoe?
Bezorg ons je sollicitatieformulier en een kopie van je diploma.

