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Als werkgever wil je de perfecte kandidaat 

voor je vacature, een werkzoekende zoekt de 

ideale job. EURES brengt de twee samen… over 

de grenzen heen. Wij verspreiden je vacature, 

zoeken de geschikte kandidaat en beantwoorden 

je vragen over rekruteren in het buitenland.

We gaan ver om voor jou de geschikte 
kandidaat te vinden.
EURES staat voor European Employment Services. Het is een 
netwerk voor werknemers, werkgevers en werkzoekenden, kortom 
voor iedere Europese burger die gebruik wil maken van het recht 
op vrij verkeer van werknemers in de Europese Economische 
Ruimte en in Zwitserland. 
EURES is een initiatief van de Europese Commissie met meer dan 
1000 consulenten in heel Europa.

Zo werkt het

Je plaatst je vacature op de VDAB-website. Daarna stuur je een mail 
naar eures@vdab.be met een woordje uitleg over wat je net zoekt. 
Wij verspreiden je vacature op de EURES-website en op de websites 
van de Europese publieke tewerkstellingsdiensten. Als je dat 
wenst, maken onze collega’s in het buitenland selecties en nodigen 
kandidaten uit voor een verkennend gesprek.

Wil je nog verder gaan? Dan heb je als werkgever de mogelijkheid 
om zelf deel te nemen aan buitenlandse jobbeurzen. 
EURES faciliteert je deelname en we informeren je over de 
randvoorwaarden en de modaliteiten. 
Interesse? Stuur een mail met je contactgegevens naar eures@vdab.be 
en onze EURES-consulent neemt contact met je op.

EURES is er niet alleen voor werving en selectie. Wij zijn er ook 
voor informatie en advies over:
• afspraken over wervings-en sollicitatieprocedures en  

ondersteuning hierbij;
• aspecten van sociale zekerheid en belastingrecht;
• grensarbeid.

Heb je nog een andere vraag? Ook dan begeleiden we je verder 
naar de juiste instantie.
Alles over EURES vind je op 
vdab.be/rekruterenbuitenvlaanderen.

Rekruteer in het buitenland 
met EURES

5 redenen om je vacature via EURES in 
te vullen:
1. Je vindt de geschikte kandidaten niet op de Vlaamse  

arbeidsmarkt.
2. Je wil personeel rekruteren vanuit een andere lidstaat van 

de Europese Economische Ruimte.
3. Je wil een hooggeschoolde rekruteren voor functies  

waarvoor internationale werkervaring vereist is.
4. Je wil aanwerven voor bedrijven en sectoren met een  

internationale dimensie (transport, hotel en toerisme, 
ICT,…).

5. Je wil vacatures invullen waarvoor kennis van meerdere 
talen belangrijk is.



Taalondersteuning nodig?

Voor sommige jobs is kennis van het Nederlands wenselijk. 
VDAB voorziet daarom taalondersteuning op de werkvloer. 
Zo leren anderstalige werknemers het Nederlands dat ze  
nodig hebben om hun job goed te kunnen uitvoeren. 
Deze opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in  
de gewone werktaken.

Bekijk zeker het filmpje op vdab.tv/film/158.

Ontdek alle mogelijkheden voor taalondersteuning op 
vdab.be/nederlandsopdewerkvloer of contacteer ons op 
het gratis nummer 0800 30 700.

Meer info op vdab.be of bel 0800 30 700

Rekruteren 
over de taalgrens
Ook dat is een mogelijkheid. Want als je de geknipte 

kandidaat niet vindt in Vlaanderen dan zet je je 

vacature gewoon een paar meter verder in de kijker 

over de taalgrens heen. Nog niet aan gedacht? 

We leggen je haarfijn uit wat het InterRegionale 

Mobiliteit - team (IRM) voor je kan doen.

We gaan ver om voor jou de geschikte  
kandidaat te vinden
IRM is een samenwerkingsverband tussen Le Forem, Actiris, ADG en 
VDAB met als doel om Vlaamse werkgevers in contact te brengen 
met werkzoekenden uit de verschillende gewesten. Het IRM-team 
zorgt niet enkel voor de verspreiding van vacatures maar zij gaan 
ook actief bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden.

Dit mag je van ons verwachten

1. Invullen van Vlaamse vacatures
We publiceren je vacature, al dan niet vertaald, op de websites van 
Le Forem en Actiris. Via onze selecties linken we de werkzoekenden 
met een passend profiel aan jouw vacature. We brengen hen op 
de hoogte via mail, brief of sms. En voor de opvolging van jouw 
vacature nemen we regelmatig contact met je op. Zo kunnen we 
tijdig bijsturen en als het nodig is plannen we bijkomende acties in.

2. Toeleiden van Waalse werkzoekenden
We nodigen Waalse werkzoekenden uit voor een persoonlijk 
gesprek en linken hun ervaringen en kennis aan passende Vlaamse 
vacatures. 

3. Collectieve acties
Voorzie je een groot aantal aanwervingen? Ook dan kan je bij ons 
terecht. Wij organiseren een jobdate of een andere collectieve actie 
zodat we werkzoekenden kunnen informeren en jouw vacatures 
kunnen toelichten. Met als voordeel dat je dan als werkgever de 
mogelijkheid hebt om de werkzoekende onmiddellijk persoonlijk te 
spreken.
Meer info en een filmpje over IRM vind je op 
vdab.be/rekruterenbuitenvlaanderen.

Je vacature plaatsen doe je:

• Via onze website op vdab.be/werkgevers.
• Via onze Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700.
• Via een VDAB-kantoor in je buurt.  

Deze vind je op vdab.be/contact.

Extra ondersteuning via IRM? Neem contact op met het IRM-team 
in jouw regio.
• Team West – irm_teamwest@vdab.be  

voor werkzoekenden uit West-Henegouwen (Moeskroen, Doornik, 
Ath, ...).

• Team Centraal – irm_teamcentraal@vdab.be  
voor werkzoekenden uit Waals-Brabant, Namen, Charleroi, 
Bergen en La Louvière.

• Team Oost – irm_teamoost@vdab.be  
voor werkzoekenden uit Luik, Huy, Verviers, Eupen en 
Luxemburg.

• Team Brussel – irm_brussel@vdab.be  
voor werkzoekenden uit Brussel.


