
 

Bijlage 1: Functiebeschrijving Adviseur selectie en rekrutering  

Doelstelling van de functie  

Je bouwt mee aan een klantvriendelijke P&O-dienstverlening en je geeft inhoudelijke, beleidsmatige 
en organisatorische ondersteuning aan het departement Personeel & Organisatie met betrekking tot 
het selectie- en rekruteringsbeleid.  
Door het analyseren en optimaliseren van de selectie- en rekruteringsprocessen werk je aan een 
efficiënte en kwalitatieve dienstverlening afgestemd op de actuele noden van de arbeidsmarkt. 
Daarnaast ontwikkel je een doorgedreven expertise en zet je projecten op poten aangaande een aantal 
specifieke selectiemethodes, employer branding, competentiebeleid en onboarding.  
Je overkoepelt bovendien alle selectieprocedures, bewaakt de algemene planning en stemt 
procedures op elkaar af wat betreft advertentiemogelijkheden, … . Indien nodig ondersteun je de HR-
consulenten bij het uitvoeren van de selectie- en rekruteringsprocessen binnen de klantengroepen 
van Zorg Leuven.  

Plaats in de organisatie  

De adviseur rekrutering en selectie maakt deel uit van het departement Personeel en organisatie en 

rapporteert rechtstreeks aan de directeur Personeel en organisatie.  

Resultaatsgebieden 

2.1 Een actieve rol opnemen met betrekking tot een breed selectie- en 

rekruteringsbeleid 

 

• De selectieprocessen overkoepelen, de planning bewaken, selectieprocessen 

bundelen ikv het brengen van een verhaal of ifv advertentiekanalen, jobbeurzen, … 

(strategische selectie en rekrutering). 

• Ondersteunen van de HR consulenten en indien nodig bijspringen bij selecties en 

“zware” selectieprocedures. 

• Expertise ontwikkelen aangaande een aantal specifieke selectiemethodes 

(assessments, interpreteren van persoonlijkheidsvragenlijsten, organiseren van 

rollenspelen,…). 

• Samen met de teamcoördinatoren en HR consulenten het personeelskader opvolgen 

in functie van proactief rekruteren, rekening houdend met pensioenen, 

wervingsreserves, interne mobiliteit en andere factoren. Hierbij streven naar een 

optimale bezetting door samen te werken met de verschillende departementen, 

externe kantoren en andere partners. 

• Bewaken van de kwaliteit van de selecties: 

o beheren van de actuele databank van spontane sollicitanten en 
wervingsreserves; 

o indien nodig zorgen voor een tijdige en correcte agendering van verslagen 
voor het Dagelijks Bestuur en de Raad en waken over de uitvoering van de 
beslissingen; 

o samen met de HR consulenten en financieel adviseur het optimaal gebruik 
van subsidiëringkanalen bewaken en indien mogelijk selecties hierop 
afstemmen; 



 

o voor opdrachten die uitgevoerd worden door externen, toezicht houden op het 
proces en de kwaliteit; 

o indien nodig HR consulenten ondersteunen bij overleg met externe juryleden 
bij selecties in eigen beheer. 

• Opvolgen van de regelgeving rond arbeidswetgeving (arbeidsreglement, 

rechtspositieregeling, reglement arbeidsovereenkomsten, arbeidswetgeving, 

tewerkstellings- en subsidiëringsmaatregelen,…) voornamelijk gericht op selectie en 

rekrutering en indien nodig zich verdiepen in specifieke onderwerpen in 

samenwerking met de jurist 

• De “branding”kant van selectieprocessen verder uitbouwen (advertenties, media, 

socia media, beurzen, kennismakingsmomenten, aantrekkingscampagnes, …). 

• Zichtbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten door een trekkersrol op te nemen in de 

ontwikkeling van een organisatiebrede employer branding strategie voor Zorg Leuven 

en dit in samenwerking met de verschillende zorgdepartementen en de 

communicatiedienst.  

• Netwerken door contacten te leggen met de diverse opleidingsinstituten en andere 

relevante organisaties, aanwezigheid op beurzen en events,… 

 
2.2 Beleidsvoorbereidend werk en rapporteren 

 

• Rapporteren en analyseren van gegevens en formuleren van verbeteracties 

aangaande de selectie- en rekruteringsprocessen (analyse advertentiekanalen, 

sollicitanten, doorlooptijd,….). 

• Waar mogelijk voorstellen doen voor mogelijke “deregulering” aangaande de selectie- 

en rekruteringsprocessen binnen Zorg Leuven. 

• Ontwikkelen en implementeren van automatische rapporteringen aan de 

verschillende departementen aangaande kader, bezetting en andere nodige 

personeelsinformatie (ism de teamleiders van de klantengroepen). 

 

 

2.3 Analyseren en optimaliseren van de selectie- en rekruteringsprocessen 
 

• Deze processen kritisch evalueren en verbetervoorstellen opmaken. 

• Trends op de markt identificeren en implementeren in overeenstemming met de 

geldende regelgeving. 

• Eigen werking evalueren. 

• Eenvormigheid en vereenvoudiging nastreven over de klantengroepen heen door de 

HR-consulenten hierin te ondersteunen en te begeleiden. 

• Communicatie bevorderen tussen de HR-consulenten over de klantengroepen heen, 

trekkersfunctie opnemen mbt het overkoepelend overleg. 

 

2.4 Uitvoeren van HR taken 
 

• Opvolgen van actuele HR-thema’s en op basis hiervan beleidsvoorstellen maken. 

• Deelnemen aan organisatiebrede trajecten waarbij P&O een grote betrokkenheid 

heeft. 

• Deelnemen aan overlegmomenten. 

• Uitdragen van het HR-beleid binnen en buiten de organisatie. 

• Vervullen van een actieve (trekkers)rol bij brede HR-gerelateerde topic’s wat betreft:  

o (pre) onthaalbeleid; 



 

o retentie; 
o loopbaancoaching; 
o leeftijdsbewust personeelsbeleid; 
o diversiteit op de werkvloer; 
o functiekaarten en competenties; 
o loopbaanontwikkeling en vormingsbehoeften; 

• Optimaliseren van het competentiebeleid en -handboek van Zorg Leuven. 

• Het competentiebeleid in lijn brengen met het onboardingsluik en het vormingsbeleid. 

• Het overkoepelend vormingsbeleid mee vormgeven en uitbouwen.  

2.5 Vereiste competenties:  

Organisatieloyaliteit          A 

Zich vereenzelvigen met de belangen en de problemen van de organisatie en deze 
uitdragen en ondersteunen. Kent de organisatie en toont respect voor de belangen 
en problemen. Handelt naar derden steeds conform de belangen van de organisatie. 
Laat blijken dat het organisatiebelang primeert op het individuele belang. 
 

Integriteit           B 

Rekening houden met/handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische 
normen ( in de uitoefening van de functie). Heeft oog voor ethisch ondernemen. 
Handelt op een correcte wijze zonder daarbij de belangen van de verschillende 
partijen uit het oog te verliezen. Neemt duidelijke stelling in een acuut 
belangenconflict. 

 

Samenwerken      C 

  Uit zich positief over prestaties van anderen, niet alleen in een individueel gesprek 
  maar ook in groep. Gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden die het  
  resultaat gunstig beïnvloeden. Past zich vlot aan de groep aan als het er om gaat tot 
  een gezamenlijk resultaat te komen.  
 

Klantgericht         B 

Is geïnteresseerd in de wensen en behoeften van de klant/gebruiker, heeft er begrip 
voor en kan er conform naar handelen zonder zijn eigen doelstelling in het gedrang te 
brengen. Stelt zich dienst- of hulpverlenend en neemt zelf het nodige initiatief, treedt 
pro-actief op. Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek, verkent de 
vraagstelling adequaat. Schetst mogelijke oplossingen en hun beperkingen, helpt de 
klant kiezen in functie van specifieke behoeften. Past indien mogelijk de modaliteiten 
aan in functie van de vraag. 

 

Plannen en organiseren     C 

  Bewaakt het beschikbare middelenbudget en anticipeert op afwijkingen. Controleert de 

  voortgang en grijpt gepast in bij onverwachte ontwikkelingen. Kan gefaseerd werken 

  aan doelstellingen op langere termijn. 

 
Creativiteit / out of the box B 

 Heeft oog voor vormgeving en formuleert suggesties voor verbetering. Komt snel tot 

 nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Formuleert voorstellen om de effectiviteit te 

 verbeteren 

 



 

Ondernemerschap   B  

  Ziet kansen en mogelijkheden en benut die. Zoekt pro-actief betere en   

 vernieuwende informatiebronnen. Slaat nieuwe wegen in ondanks mogelijke  

 hindernissen en een redelijke onzekerheid. Heeft oog voor budgetten en  

 werkprocessen 

 
Coachen   B 

  Ondersteunt en bemoedigt teneinde de persoonlijke ontwikkeling te realiseren.  

 Geeft tips om persoonlijk functioneren te verbeteren en brengt deze op een  

 stimulerende wijze over. Kent de principes van stroomafwaarts coachen. 

 
 

Technische info selectieprocedure:  
 
De jury zal bestaan uit een extern en een intern inhoudelijk deskundige en een 

selectiedeskundige die de rol van voorzitter van de jury zal opnemen. Het jurygesprek is 

eliminerend. Je behaalt minstens 30/50 om te slagen. Het assessment center is eveneens 

eliminerend. De beoordeling van het assessment center is niet geschikt (25/50), geschikt 

(tussen 30-35/50) of zeer geschikt (35/50).  

 

De eindrangschikking van geslaagde kandidaten wordt opgemaakt op basis van de resultaten 

van het mondeling gedeelte met case en het assessment center. De eindrangschikking is 

bindend en bevat geen ex aequo’s. De eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld in de 

functie van adviseur selectie en rekrutering binnen het departement personeel en organisatie 

van Zorg Leuven. 

 


