
STAPPENPLAN ‘MELD JE VACATURE’ 

 

Stap 1: Surf naar VDAB Vacaturebeheer. 

 

Stap 2: Vul de algemene bedrijfsgegevens in. 

 

Stap 3: Vul de functienaam in, bijvoorbeeld Medewerker melkvee. 

=> tip: het is belangrijk dat "melkvee" al in de titel staat, want dat wordt vaak als zoekterm gebruikt. 

 

Stap 4: Vul de functieomschrijving in. 

Je maakt die omschrijving best vrij "praktisch en persoonlijk". Een voorbeeldje: 

Je helpt mee op ons modern melkveebedrijf. Enkele van de taken die je bij ons zal uitvoeren, zijn: 

• koeien melken 

• kalfjes melk geven en verzorgen 

• koeien voederen en verzorgen 

• helpen op de akkers 

• rijden met de trekker 

• … 

 

Stap 5: Vul het aantal jobs in. 

Bijvoorbeeld 1 of 0,5 of 0,75. 

 

Stap 6: Vul de plaats van tewerkstelling in. 

Hier kies je "op het bedrijfsadres". 

 

Stap 7: Kies het type contract. 

Hier kies je ofwel tijdelijke job of vaste job. 

 

Stap 8: Kies het arbeidscontract. 

Kies bepaalde duur of onbepaalde duur. 

 

Stap 9: Kies het type job. 

Kies deeltijds of voltijds. 

 

 

 

https://werkgevers.vdab.be/vac/bezoeker/vacaturemelding.do;jsessionid=910A054659F9B256113C59FDC04C66A2.vaconline_PL01547V.vdab.be;jsessionid=6194A19523E4D4B09E61F127C7899D09.vaconline_pl01907v.vdab.be;jsessionid=FFB6178E234FAF526B084578B3ED3724.vaconline_pl03321v.vdab.be;jsessionid=070DB3358C1AF9E088B61E1251DDA3F8.vaconline_pl01907v.vdab.be;jsessionid=68F27FE3C9B35DFA934736B70E1D2757.vaconline_pl01548v.vdab.be?execution=e1s1


Stap 10: Bepaal het aanbod en de voordelen. 

Hier geef je enkele leuke voordelen van de job. Denk aan: 

• afwisselend werk 

• dagelijks met dieren werken 

• actief zijn in de buitenlucht 

• welzijn van de koeien is belangrijk 

• aantal werkuren, startuur en einduur zijn bespreekbaar 

• er is mogelijkheid tot het volgen van opleiding 

• er is mogelijkheid om te starten via een individuele beroepsopleiding (IBO)*. 

* Dit is een maatregel waarbij de medewerker een opleiding van minimum 1 maand tot maximum 6 

maanden in het bedrijf volgt en zijn/haar werkloosheidsuitkering of leefloon behoudt. Er is ook een 

opleidingsvergoeding voorzien. Dit systeem is ook toegankelijk voor vrij werkzoekenden en 

schoolverlaters zonder uitkering. Na de opleiding volgt een contract van onbepaalde duur. 

 

Stap 11: Kies de tijdregeling. 

Kies dagwerk en/of weekendwerk. 

 

Stap 12: Vul de verwachte werkervaring in. 

Kies hierbij: 

• Geen ervaring vereist 

• Niet van belang 

• Beperkte ervaring 

 

Stap 13: Bepaal welke voorkennis nodig is. 

Kies: geen specifieke studievereisten 

 

Stap 14: Bepaal de algemene vereisten. 

Je kan dit vrij algemeen houden. Bijvoorbeeld: 

• Flexibele arbeidsuren 

• Mobiel zijn 

• … 

 

Stap 15: Bepaal de talenkennis 

Selecteer wat voor jou haalbaar is: 

• Nederlands 

• Engels 

• Frans 

• … 



Stap 16: In "Sollicitatie via" bepaal je via welke kanalen een potentiële werknemer zich kandidaat kan 

stellen bij jou. 

Kies uit de verschillende mogelijkheden hoe de werkzoekende jou best kan contacteren (via E-mail, 

telefoon, brief,…) 

 

Stap 17: Vervolgens vul je de controleletters in, klik je aan dat je akkoord gaat met de 

kwaliteitsrichtlijnen, en dan klik je op "verstuur". 

 


