
Technisch medewerker uitleenbalie Bekkevoort 

 

Heerlijk zo'n fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling of een kamp. Help jij scholen, openbare 
besturen of verenigingen aan het juiste materiaal? Zet je sterke schouders onder de praktische 
organisatie van de uitleenbalie in Bekkevoort. Solliciteer als technisch verantwoordelijke en versterk 
een veelzijdig team.  

 

In het kort: 
• voltijds contract onbepaalde duur  

• Diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld) 

• Locatie: Staatsbaan 241 C in 3460 Bekkevoort 

• Sollicitatie binnen voor 6 maart  2023 om 12 uur ’s middags 
 

2 redenen waarom deze job de jouwe moet worden 

• Jouw passie voor de audiovisuele sector is je grootste drijfveer. 

• Jouw verantwoordelijkheidszin en organisatietalent maken van jou de geknipte rechterhand van de 
balieverantwoordelijke. 
  

2 redenen waarom jij deze job links laat liggen 

• Je werkt liever volgens een 8.00 uur -16.00 uur routine. Avond- en weekendwerk zijn niet aan jou 
besteed.  

• Je werkt niet graag samen met anderen, houdt info liever voor jezelf en voor hulp moeten ze ook niet 
bij jou zijn. Je wordt nerveus van overlegmomenten.  

 

Hoe maak jij het verschil? 

• Met je sociaal en empathisch karakter begeleid en ondersteun je collega's en werk je vlot met hen 
samen.  

• Je oog voor detail en je hoge dosis verantwoordelijkheidszin maken dat je correct werk aflevert en je 
de veiligheidsvoorschriften en regelgeving nauwgezet toepast. Ook anderen controleren of ze deze 
regels toepassen, hoort in afwezigheid van de balieverantwoordelijke erbij.  

• Met je creatieve geest en zin voor initiatief reik je verbetervoorstellen aan, die de klantenservice en 
dienstwerking verbeteren.  

• Door je goede luistervaardigheid en analytische vermogen screen je vlot de behoeften van je 
klanten en geef je hen een gepaste technische oplossing.  

• Met je sterk klantgerichte houding geef je uitleg aan je ontleners over het aangevraagde materiaal en 
over de werking van de uitleendienst. Je staat hen steeds vriendelijk te woord.  Geen vraag is je te 
veel.  
 
 
Waar ga je werken?  
  

• Uitleenbalie Bekkevoort  



Staatsbaan 241 C  
3460 Bekkevoort 

  
Wat verwachten we van jou?  
  

• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld - zie  
 https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  

  
In ruil bieden wij:  
  

• Contract  
  

• Voltijds contract van onbepaalde duur   

• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve (3 jaar geldig)  
  

• Loon  
  

• Bruto maandwedde bij aanvang tussen € 2.257,20 en € 3.656,50. Raadpleeg de 
 loonsimulator op onze website. (kies loonschaal C1)  

• Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en 
 relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 15 jaar.  

• Aanvullend pensioen voor contractuelen  
  

• Vakantie  
  

• 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis)  

• Vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar  
  

• Loopbaan  
  

• Ruime opleidingskansen  

• Mogelijkheid om binnen de organisatie door te groeien  
  
  

• Voordelen  
  

• Maaltijdcheques van € 8 per dag  

• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding  

• Gratis hospitalisatieverzekering  
  
  
Hoe verloopt jouw sollicitatieprocedure?   

  
1. Sollicitatie  

  
o Vul ten laatste 6 maart 2023 om 12 uur ’s middags het online sollicitatieformulier  in.  
o Laad in het sollicitatieformulier de volgende documenten op:  

• Je cv  

• Een kopie van je hoogst behaald diploma  
o Je ontvangt onmiddellijk een e-mail met de bevestiging dat we jouw sollicitatie 

 ontvingen.  

• Geen mail ontvangen?   
o Kijk zeker even in je spam/ongewenste mail.   
o Nog niets? Neem dan contact op met het selectiekantoor Solvus via  

sollicitaties.poolstok@solvus.be 
 

2.  Screening kandidaturen  

  
 Na het afsluiten van de inschrijvingen beoordelen we jouw kandidatuur.   

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02


  
Zijn er meer dan 8 kandidaten? Dan doen we een screening. Dit wil zeggen dat we jouw 
kandidatuur beoordelen op basis van de antwoorden die je gaf in het sollicitatieformulier. 

• Deze screening verloopt anoniem maar wel op punten. Je cv komt in deze fase niet aan 
bod. 

• We beoordelen jouw kandidatuur op volgende criteria:  
o Motivatie/visie 
o Gevoel voor verantwoordelijkheid 
o Samenwerken 

 

• Ben je geslaagd en behoor je tot de 8 beste kandidaten? Dan ontvang je een uitnodiging 
voor de praktische proef.  

• Ben je niet geslaagd of behoor je niet tot 8 beste kandidaten? Dan stopt de procedure hier 
voor jou.  

 
3. Praktische proef 

 

• Deze proef duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats in maart/april 2023.  

• Deze proef is op punten. 
• Ben je geslaagd? Dan word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Ben je niet 

geslaagd, dan eindigt de procedure voor jou. 
 
  

4. Selectiegesprek  
  

• Dit onderdeel neemt ongeveer een uur in beslag.  

• Het selectiegesprek vindt plaats in maart/april 2023. 

• Deze proef is op punten.  

• Enkele dagen later ontvang je je resultaat op het selectiegesprek.  
 
Wij discrimineren niet  
  

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, 
origine of handicap.  

  
Nog vragen?  
  

• Over de sollicitatieprocedure: het selectiekantoor Solvus via sollicitaties.poolstok@solvus.be 
 

• Over de jobinhoud: Tim Jonckers, coördinator uitleendienst, 016 26 76 98, 
tim.jonckers@vlaamsbrabant.be 

 
 

mailto:tim.jonckers@vlaamsbrabant.be

