
Open data Metadata 

Dataset 

Vacatures 

Identificatie 
 
Bestandsnaam 
Titel 
Startdatum  
Einddatum 
Periodiciteit 
Doel 
Taal 
 
Contactgegevens 
 
Organisatie 
Adres 
Mail 
Telefoon 
Fax 
URL 
 
Belangrijkste variabelen 
 
Ontvangen 
 
 
 
 
 
Openstaand 
 
 
 
 
 
jaar 
maand 
Arbeidscircuit 
gegroepeerd_arbeidscircuit 
 
 
 
beroep 
beroepsgroep 
dimensieklasse 
 
 

  
 
vacatures.csv 
Vacatures 
2013 
  
Maandelijks 
Ter beschikking stellen van data inzake vacatures in Vlaanderen 
Nederlands 
 
  
 
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - België 
opendata@vdab.be 
02 506 15 88 
02 506 15 28 
opendata.vdab.be/ 
 
  
 
Ontvangen vacatures (jobs) : het aantal nieuwe jobs dat in de loop van een 
bepaalde maand in de vacature bijgekomen is (die bepaalde maand is te vin-
den in de klassevariabele maand). Een vacature kan meerdere maanden na 
elkaar blijven bestaan (open staan) en elke maand kan het aantal jobs ver-
hoogd worden. Elke ontvangen job wordt slechts één keer geteld in de varia-
bele ontvangen, namelijk in de maand van ontvangst. 
Het aantal openstaande (nog niet afgehandelde) jobs op het einde van een 
bepaalde maand (die bepaalde maand is te vinden in de klassevariabele 
maand). Een vacature kan meerdere maanden na elkaar open staan, waarbij 
nog openstaande jobs op het einde van de maand telkens opnieuw geteld 
worden. Deze somvariabele bevat een momentopname en mag dus niet over 
de maanden heen opgeteld worden. 
slaat op de somvariabelen 
slaat op de somvariabelen 
arbeidscircuit 
groepering van arbeidscircuit : in dit bestand is dat altijd NECzU (Normaal 
Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten) rechtstreeks aan VDAB ge-
meld. Vacatures via wervings- en selectiekantoren worden niet meegeteld, 
evenmin als zelfstandige jobs en studentenjobs. 
beroep, het gaat om de beroepen van Competent (SERV) 
indeling van beroep zoals gebruikt in Arvastat 
dimensieklasse (personeelsgrootte) van de werkgever. Het aantal werknemers 
van de hoofdzetel van de vestiging plus alle vestigingen van die hoofdzetel 
wordt geteld.. 



Gebruiksvoorwaarden  -  Bronvermeldingsverplichting (uittreksel Modellicentie Open Data) 

Modellicentie Open Data: Artikel 4  

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifi-
eerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever 
en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bron-
nen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende ver-
melding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 
1.2”.  

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe 
op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige offici-
ële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.  

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.  

 

Modellicentie Open Data: Artikel 8  

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de 
licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.  

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor 
de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de 
bepalingen van deze licentie.  

ervaring 
nace_omschrijving 
niscode 
AMB-regio 
Gemeente 
Arrondissement 
Provincie 
Resoc 
 
Serr 
 
rijbewijs 
 
Sector 
Sector_Arvastat 
Sector_WSE 
Beheer 
 
 
studieniveau_basis 
studieniveau_detail 
Tijdsregeling 
taal_Engels 
taal_Frans 
taal_Duits 
voltijds_deeltijds 

aantal maanden of jaren ervaring gevraagd 
economische sector of bedrijfstak : nacecode en omschrijving 
niscode van de gemeente van de vestiging van de werkgever 
indeling van de gemeenten in VDAB-regio's, op basis van niscode 
gemeente van de vestiging van de werkgever 
arrondissement van de vestiging van de werkgever, op basis van niscode 
provincie van de vestiging van de werkgever, op basis van niscode 
indeling van de gemeenten (niscode) volgens resoc-gebieden (regionaal soci-
aal comité) 
indeling van de gemeenten (niscode) volgens serr-gebieder (sociaal-
economische raad) 
gevraagd rijbewijs; dit veld kan blanco zijn, er wordt immers niet altijd een 
rijbewijs gevraagd 
economische sector : primair, secundair, tertiair, quartair 
indeling van de sectoren zoals gebruikt in Arvastat 
indeling van de sectoren zoals gedefinieerd door het departement WSE 
J=vacature is in gedeeld beheer, nl. van werkgever en VDAB-consulent, met 
VDAB-dienstverlening / N=vacature is in eigen beheer van de werkgever, zon-
der bijkomende VDAB-dienstverlening 
gevraagd studieniveau, in grote groepen 
gevraagd studieniveau, gedetailleerd 
tijdregeling van het werk (nachtwerk, weekendwerk,...) 
wordt Engelse kennis gevraagd? 
wordt Franse kennis gevraagd? 
wordt Duitse kennis gevraagd? 
voltijds werk of deeltijds werk 


