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JOBINHOUD
Je werkt mee aan het scannen van de dossiers met het oog op een digitale consultatie via het portaal Just-onWeb.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je bent minstens 16 jaar (15 jaar indien je de eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebt gevolgd) en
nog onderwijs met voltijds leerplan volgt en je kan een bewijs van inschrijving voor het lopende school- of
academiejaar voorleggen.
Opgelet: Zodra je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, zullen wij ook nagaan of je over een blanco strafregister
beschikt. Graag willen wij je erop wijzen dat een indiensttreding uitgesloten is wanneer uit je strafregister blijkt
dat je een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen
eerherstel werd verkregen.

WERKGEVER
Voor de rechtbanken van eerste aanleg worden voor de maanden juli, augustus en september 2022 diverse
jobstudenten gezocht. Onder de rubriek ‘contactgegevens’ vind je het aantal vacatures per rechtbank.

AANBOD
Je wordt aangeworven als jobstudent op basis van een studentencontract (1 maand).
Je verdient ongeveer 1.950 EUR (netto) per maand.

Voordelen
 Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 Glijdende werkuren in een 38-uren week
 Als je een volledige maand werkt, heb je recht op 3 dagen verlof
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SOLLICITEREN
Solliciteren kan rechtstreeks bij de rechtbanken van eerste aanleg
Heb je interesse in deze functie, bezorg ons dan je cv, rijksregisternummer (dit vind je achteraan je
identiteitskaart terug) en motivatiebrief in een PDF-document. Je voegt een bewijs van je inschrijving in een
onderwijsinstelling toe (je kan dit bewijs opvragen bij de onderwijsinstelling).
Je kan je enkel via mail kandidaat stellen. Bovenstaande documenten stuur je door naar het e-mailadres
aangegeven onder de rubriek ‘contactgegevens’.

KANDIDATEN MET EEN HANDICAP
Je kan een aanpassing vragen
Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan
je contact opnemen met de contactpersoon die in de lijst achteraan dit vacaturebericht is opgenomen.

SELECTIEPROCEDURE
De selectieprocedure bestaat uit:
-

-

Een cv-screening (curriculum vitae en motivatiebrief) kan eventueel georganiseerd worden indien er
veel kandidaturen zijn. Besteed dus extra zorg aan je cv en motivatiebrief en zorg dat hierin geen
spellings- of grammaticafouten staan.
Een interview waarbij vragen worden gesteld over jouw motivatie en jouw vaardigheden.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen de twee maanden via mail feedback vragen. Je vindt de
contactgegevens onderaan dit vacaturebericht.

LIJST VAN GESLAAGDEN
En als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een reservelijst terecht en kan je nog gecontacteerd worden
voor een studentenjob in 2022.
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CONTACTGEGEVENS

RECHTSMACHT

LOCATIE

AANTAL
PLAATSEN

RECHTBANK VAN

BRUGGE

6 (TE

EERSTE AANLEG

IEPER

VERDELEN

WESTVLAANDEREN

KORTRIJK

OVER DE

VEURNE

VERSCHILLENDE

REA OOSTVLAANDEREN

GENT
DENDERMONDE
OUDENAARDE

REA LEUVEN

LEUVEN

CONTACTPERSOON + E-MAILADRES

PER MAAND

WIM ORBIE, HOOFDGRIFFIER
(WIM.ORBIE@JUST.FGOV.BE )

LOCATIES)

2
1
1
2

MADDY DE CONINCK, HOOFDGRIFFIER
(MADDY.DECONINCK@JUST.FGOV.BE )
KATRIEN WILLEMS, HOOFDGRIFFIER
KATRIEN.WILLEMS@JUST.FGOV.BE

REA LIMBURG

HASSELT

2

REA BRUSSEL

BRUSSEL

2

REA ANTWERPEN

ANTWERPEN
MECHELEN
TURNHOUT

2
1
1
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INGRID CHARLIER, HOOFDGRIFFIER
INGRID.CHARLIER@JUST.FGOV.BE
JAN VANVOLSEM, HOOFDGRIFFIER
BRUSSEL.REA.SECR.HOOFDGRIFFIER@JUST.FGOV.BE
GUY LEYSEN, HOOFDGRIFFIER
GUY.LEYSEN@JUST.FGOV.BE
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