
Je bedrijf is in het Brussels Gewest gevestigd en je wil werknemers uit het Vlaams Gewest aanwerven 
 

            
 

Je wordt gecontacteerd door een Actiris-
werkgeversconsulent (afhankelijk van je sector): 

 Het profiel wordt besproken  
 Om samen de functiebeschrijving op te stellen 
 Te bekijken hoe de aanwerving financieel 

interessant kan blijven. 
Daarna gaat de Actiris-werkgeversconsulent:  

 een preselectie maken van max. zes geschikte 
kandidaten uit de Brusselse kandidaten. 

 Binnen de 10 werkdagen contacteren ze je en 
stellen je een ontmoeting voor met een 
preselectie van kandidaten.  

 De eindbeslissing ligt uiteraard bij jou. 

 
 

  Via de “My Actiris” – applicatie kan je zelf 
Brusselse werkzoekenden selecteren die aan het 

profiel van je werkaanbieding voldoen. Ook 
werkzoekenden uit andere gewesten, die zich bij 

Actiris hebben ingeschreven, zal je kunnen 
selecteren.  

Je kan je contactgegevens vermelden bij de 
werkaanbieding. Zo kunnen alle kandidaten die de 

Actiris-site raadplegen, je contacteren.  
 

 

Duidt aan “Ik wens gebruik te maken van de dienst 
van Actiris voor de preselectie van kandidaten” 

 
 

Je wil WEL 
assistentie bij 

de 
(pré)selectie 

van de 
kandidaten. 

Contacteer de Actiris werkgeverslijn per mail of 
telefoon : 
https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/contact/   
Geef je vacature in bij Actiris Werkgeverslijn via de 
‘My Actiris" -account 
https://my.actiris.brussels/employer/login  

Je wil 
GEEN 

assistentie 
bij de 
(pré-) 

selectie – 
je neemt 

zelf de 
selectie in 
handen. 

   
Duidt aan: “Ik wil dat VDAB me helpt om geschikte 

kandidaten te vinden” 
Geef je vacature in bij MijnVDAB  - 
https://werkgevers-login.vdab.be  
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/aanwerven  

 
 

Contacteer zelf de VDAB-werkgeversconsulent om 
met jou op zoek te gaan naar een passende 

oplossing om de vacature ingevuld te krijgen, op 
basis van de werkzoekenden uit alle Gewesten, 

die bij VDAB zijn ingeschreven. 
 

   Via de “MijnVDAB”-applicatie kan je zelf een 
selectie maken van geschikte kandidaten.  

je zal enkel profielen terugvinden van werkzoekenden 
uit Vlaanderen (en ook van de Brusselse werkzoekenden 

die zich als werkzoekende hebben aangemeld op de 
website van VDAB) 

 
Als je op de VDAB site hebt aangevinkt dat de vacature 
mag verspreid worden buiten Vlaanderen, dan kunnen 

Brusselse en Waalse werkzoekenden deze vacature 
raadplegen (via website Actiris en Forem) en je 

rechtstreeks contacteren. 
 

 Wil je zo snel mogelijk je vacature aan zoveel mogelijk werkzoekenden tonen, dan geef je je vacature tweemaal door: éénmaal aan Actiris en éénmaal aan 
VDAB.  

 


