
VACATURE / 
 

DIRECTEUR HR
HOOFDZETEL – TOUR & TAXIS – BRUSSEL 
 
De HR-afdeling van ons agentschap is een bruisende omgeving. Ons groot engagement 
voor nieuwkomers en de mooie diversiteit van onze medewerkers komen er samen. De 
uitdagingen zijn groot maar de oplossingen bieden evenredig voldoening. Wil je onze 
HR-afdeling inspireren en uitbouwen vanuit een zinvol engagement voor nieuwkomers 
in Vlaanderen en Brussel? Lees dan zeker verder.

Functieomschrijving 
• Als lid van het managementcomité ben je mee verantwoordelijk voor de strategische 

en operationele beleidsuitvoering van de decretale opdracht van het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

• Je bepaalt het HR-beleid en je zorgt voor een tijdige en correcte kwartaalrapportering 
van de HR-projecten.

• Je bouwt aan een zichtbare, toegankelijke en collegiale afdeling HR (15 medewerkers) 
en je helpt de HR-partners groeien in hun rol als HR-business partner.

Je profiel
• Je bent een HR-generalist met visie en minimum tien jaar relevante ervaring op de 

teller. 

Wat bieden we jou?
• Een voltijdse functie op directieniveau met een aantrekkelijk remuneratiepakket 

volgens barema A285 of A286 volgens anciënniteit op directeursniveau,  
een bedrijfswagen en extralegale voordelen. 

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt 
ten laatste op 9 september 2022 om 
23 uur jouw motivatiebrief én cv naar 
selectieDirecteurHR@integratie-inburgering.be 
met de vermelding van de referentie  
“directeur HR”.

Bekijk de volledige vacature op  
integratie-inburgering.be.

 HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN  
INBURGERING IS OP ZOEK NAAR EEN Algemeen directeur

Als hoofdstad van de Kempen speelt Turnhout een 
voortrekkersrol in de regio qua werk, onderwijs, 
justitie, recreatie, mobiliteit en meer. In de rol van 
algemeen directeur geef je leiding aan onze 900 
medewerkers én ben je een brugfiguur tussen 
politiek en administratie.

Functie
• Je formuleert je visie op de 

organisatie en werking van 
Stad Turnhout.

• Je bent klantgericht en 
efficiënt.

• Je vertaalt een 
bestuursakkoord vlot naar een 
meerjarenplanning en bepaalt 
de koers.

• Je bouwt interne en 
externe netwerken uit en 
vertegenwoordigt Stad 
Turnhout bovenlokaal.

Profiel
• Een masterdiploma (of 

gelijkgesteld) en minimum  
5 jaar relevante ervaring.

• Vertrouwd met publiek 
en administratief recht, 
kwaliteitszorg en people 
management.

• Basiskennis lokaal bestuur, 
boekhouding, financiën en 
politiek.

Aanbod

Interesse?
Solliciteer ten laatste  
op 18 september via  
jobs.turnhout.be.  
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Om haar ambities verder waar te maken, is lokaal bestuur Boom op zoek naar een

Algemeen Directeur 
Decretale graad, voltijdse statutaire betrekking, via aanwerving, zonder aanleg werfreserve

Je verantwoordelijkheden
Als algemeen directeur leid en coördi-
neer je de organisatie en het manage-
mentteam. Je vormt de scharnier met 
de politieke beleidsorganen. Je tilt de 
organisatie naar een hoger niveau van 
klantgerichte dienstverlening. Je rappor-
teert aan het college van burgemeester 
en schepenen, het vast bureau en het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Je profiel
Je behaalde een academisch 
gericht masterdiploma of 
een licentiaatsdiploma en  
je hebt minimum 5 jaar  
managementervaring.  
Je bent iemand die de 
organisatie in beweging kan 
zetten en een uitgesproken 
people manager. 

Ons aanbod
Een dynamische organisatie,  
in volle beweging en met aandacht 
voor een evenwichtig diversiteitsbeleid. 
Een voltijdse statutaire tewerkstelling 
met 1 jaar proef. Bezoldiging volgens 
salarisschaal decretale graad algemeen 
directeur (min. brutojaarsalaris 80.284,84 
euro - max. brutojaarsalaris 117.163,44 
euro) en extra legale voordelen. 

Voor meer info over de functie en de selectieprocedure, ga naar motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of  
neem contact op met Jeroen Smeulders, Director Public, Healthcare & Non-Profit bij Motmans & Partners via  
011 30 35 00 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be. Solliciteren kan tot 12 september 2022 om 9 uur via  
motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. De selectieproeven: verkennend gesprek, jurygesprek en assessment center.

Boom is een groene  
gemeente die aan de rand 
van de Rupel ligt. Als lokaal 
bestuur is het onze blijven-
de ambitie om de dienst-
verlening naar de zowat 
18.000 inwoners van Boom 
zo optimaal mogelijk te  
organiseren. Hiertoe 
bouwden we een stevige 
organisatie uit met zo’n 370 
medewerkers. Om iedere 
medewerker de mogelijk-
heid te bieden optimaal 
te kunnen functioneren, 
investeren wij daarnaast 
ten volle in opleiding en 
ontwikkeling voor ons per-
soneel. Kiezen voor Boom 
is kiezen voor een job met 
inhoud en ontwikkelings-
mogelijkheden. 


