SOLLICITEREN VOOR EEN STUDENTENJOB OP DE VUB-JOBDATABANK
-----------------------------------------------------------------------------1. Surf naar http://studentenjobs.vub.ac.be (geen login of paswoord vereist)

2. Je kan alle beschikbare studentenjobs raadplegen door alle selectiecriteria te laten aanstaan. De
beschikbare studentenjobs worden chronologisch weergegeven (de meest recente studentenjob staat
bovenaan).
Wil je gericht op zoek gaan naar een studentenjob, dan kan je een selectie maken aan de hand van
verschillende zoekcriteria: functiecategorie, type job, vacaturenummer en/of de studentenjob ook
beschikbaar is voor studenten die geen Nederlands of Frans praten.
3. Indien er een studentenjob is die jou interesseert dan kan je meer informatie over deze
studentenjob raadplegen door op de functietitel (in het blauw) te klikken. Je krijgt dan informatie over
de inhoud van het werk, het loon, de plaats van tewerkstelling, enz.

4. Indien je profiel matcht met het gevraagde profiel en indien je beschikbaar bent gedurende de
gevraagde werkperiode, dan kan je solliciteren voor deze studentenjob. Dit doe je door onderaan op
de link ‘apply for this job’ (kandideer voor deze job) te klikken.

5. Om te kandideren voor een studentenjob, moet je een aantal gegevens invullen: of je VUB-student
bent, je naam, je voornaam, je studentennummer, je e-mailadres en de opleiding die je volgt. Tevens
moet je ook aangeven of je een doctoraatsstudent of een niet-EER-student bent: er gelden namelijk
belangrijke voorwaarden om als doctoraats- of niet-EER-student te werken. Meer info via:
https://student.vub.be/studentenjob#statuut-jobstudent.

Daarnaast wordt er ook gevraagd om een Curriculum Vitae, (CV) een geldig student@work-attest en
een motivatiebrief op te laden.
BELANGRIJK: solliciteer je voor een VUB-job, dan is het verplicht om een CV en een geldig
student@work-attest (www.studentatwork.be) op te laden. Een motivatiebrief is optioneel. Solliciteer
je voor een job buiten de VUB, dan is het verplicht om een CV op te laden. Een motivatiebrief en een
geldig student@work-attest is optioneel.
Indien alle velden ingevuld zijn en je alle noodzakelijke documenten hebt opgeladen, dan kan je op de
knop ‘submit’ klikken en wordt je sollicitatie verstuurd.

6. Het verdere verloop van je sollicitatie hangt af van het type studentenjob waarvoor je gesolliciteerd
hebt. Er zijn 2 mogelijkheden: ofwel solliciteerde je voor een job op de VUB ofwel heb je je kandidaat
gesteld voor een studentenjob buiten de VUB.

A. Sollicitatie voor een VUB-job: je sollicitatie komt rechtstreeks toe bij de dienst/het
departement/de faculteit van de VUB die op zoek is naar een jobstudent. De contactpersoon
van de dienst/het departement/de faculteit ontvangt een e-mail met jouw kandidatuur. Hij of
zij beslist om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek en zal je hieromtrent contacteren.
B. Sollicitatie voor een niet-VUB-job: je sollicitatie komt rechtstreeks bij een medewerker van
Studentenjobs terecht. De medewerker kijkt na of jouw profiel matcht met het gevraagde
profiel in de vacature.
Bij een positieve match, zal je via een medewerker van Studentenjobs de contactgegevens
krijgen om op die manier te solliciteren bij de werkgever die een vacature voor een
studentenjob heeft. Het is de werkgever die zal beslissen of je uitgenodigd wordt voor een
sollicitatiegesprek.
Bij een negatieve match krijg je geen contactgegevens doorgestuurd, maar wordt wel
uitgelegd waarom jouw profiel niet matcht met het gevraagde profiel in de vacature. Je kan
desgevallend op zoek gaan naar een nieuwe studentenjob.
BELANGRIJK: indien je aangeduid hebt dat je geen VUB-student, een doctoraatsstudent of een nietEER-student bent, dan komt je sollicitatie ook steeds bij een medewerker van Studentenjobs terecht
(ongeacht of het een VUB- of niet-VUB-job is).
De reden hiervoor is dat er belangrijke voorwaarden gelden om als doctoraats- of niet-EER-student te
werken, en er eerst wordt nagekeken of je als jobstudent kan werken. Niet-VUB-studenten, kunnen
geen gebruik maken van de VUB-jobdatabank.

