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Nieuwe jobsite voor Stad en OCMW Gent

Om te solliciteren bij de Stad Gent of OCMW Gent hoeven kandidaten niet langer

naar twee websites te surfen. De Stad en OCMW Gent komen onder één vlag naar

buiten en hebben een nieuw, gemeenschappelijk jobplatform: jobs.gent.be. Ook

jobs bij partnerorganisatie zoals de stedelijke musea of het sociaal

verhuurkantoor zijn terug te vinden op de nieuwe jobsite.

Solliciteren bij de Stad of OCMW Gent wordt eenvoudiger. De diensten smelten hoe langer hoe

meer samen en alle vacatures zijn vanaf nu dus ook op één jobsite terug te vinden: jobs.gent.be.

Ook spontaan solliciteren kan. Via een persoonlijk profiel krijgt een kandidaat de jobs die hij

interessant vindt meteen in zijn mailbox.

Recent werd de Stad Gent door het Randstad Employer Brandonderzoek verkozen als

aantrekkelijkste werkgever van alle Vlaamse lokale besturen. Om hun imago van sterke, stabiele

en zorgzame werkgever nog verder uit te bouwen, komen het OCMW en de Stad voortaan als

één werkgever naar buiten om nieuwe medewerkers aan te trekken. Daarbij hoort een nieuwe

jobsite en een nieuwe slogan. Ze doen dit onder het motto 'Schitter voor Gent'.

⏲

http://jobs.gent.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

'Wie bij de Stad en het OCMW werkt, zet zich in voor de Gentenaars. Onze
medewerkers zijn betrokken, ze doen iets voor de stad en haar inwoners.
Allemaal schitteren ze voor Gent.'
— Sigrid Van Steenberge, directeur Dienst Selectie

'Met het nieuwe jobplatform van de Stad en OCMW Gent maken we onze
vacatures voor iedereen overzichtelijker en aantrekkelijker. Zo vinden we
gemakkelijker 'vree wijze' mensen voor onze 'vree wijze' jobs.'
— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Informatie

Sigrid Van Steenberge, directeur Dienst Selectie, tel. +32 9 266 75 68, e-mail

sigrid.vansteenberge@stad.gent.

Bevoegd

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.coddens@stad.gent
mailto:schepen.deregge@stad.gent
mailto:sigrid.vansteenberge@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

