
Fedasil: Jobdagen Brussel, 28 september 2015

FEDASIL EN VDAB ORGANISEREN JOBDAGEN VOOR OPVANGCENTRA KOKSĲ DE EN LOMBARDSĲ DE

Op 18 september besliste de federale regering om bĳ komende tĳ delĳ ke opvangplaatsen te creëren op de militaire 

sites van Koksĳ de en Lombardsĳ de. Fedasil zal het beheer van deze nieuwe opvangcentra  op zich nemen. Met het oog 

op de aanwerving van bĳ komend personeel organiseren Fedasil en VDAB twee jobdagen in Oostende op dinsdag 29 

en woensdag 30 september.

Voor het opvangcentrum in Koksĳ de heeft Fedasil 46 vacatures, voor Lombardsĳ de zĳ n dat er 40. Samen met VDAB organi-

seert Fedasil  de selectie van 56 medewerkers*, ondermeer polyvalente centrumassistenten logistieke medewerkers, anima-

toren , maatschappelĳ k werkers en verantwoordelĳ ken van de sociale dienst. Al deze vacatures werden gepubliceerd op de 

website van VDAB.

VDAB staat in voor de preselectie en nodigt de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek. De selectie zelf ge-

beurt door Fedasil, in de Werkwinkel van Oostende op 29 en 30 september. Daar worden de kandidaten ontvangen in groe-

pen van telkens 6 personen. Ze krĳ gen eerst een korte presentatie over Fedasil, daarna volgt het selectiegesprek.

Nog voor het einde van deze week vernemen de kandidaten of ze al dan niet aan de slag kunnen in één van de twee opvang-

centra. De nieuwe collega’s krĳ gen een voltĳ dse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, om te beginnen voor een termĳ n 

van 6 maanden.

Door deze samenwerking met de VDAB hoopt Fedasil de nieuwe opvangcentra zo snel mogelĳ k operationeel te kunnen 

maken om zo ook zeer snel over de nodige extra opvangcapaciteit te kunnen beschikken. 

De pers is welkom op de eerste jobdag op dinsdag 29 september tussen 10u30 en 12u, in de Werkwinkel, Brigan-

tĳ nenstraat 2 8400 Oostende. Wĳ  verzoeken u wel om de privacy van de kandidaten te respecteren en niemand te 

fi lmen/fotograferen zonder zĳ n of haar uitdrukkelĳ ke toestemming.

CONTACTGEGEVENS

Mieke Candaele, Directeur Communicatie, mieke.candaele@fedasil.be, T 02 213 44 15

Shaireen Aftab, Woordvoerder VDAB, shaireen.aftab@vdab.be, T 0486 951 449

* Voor enkele andere functies (o.a. directeur, adjunct-directeur, verpleegkundige) gebeurt de hele selectie rechtstreeks door 

Fedasil. Deze vacatures werden gepubliceerd op www.fedasil.be

PERSMEDEDELING


