Hoe werkt het sollicitatieplatform?
Op dit sollicitatieplatform / personeelsdatabank kan u terecht om te solliciteren voor alle
basisscholen van Hamont-Achel en Pelt (Neerpelt en Overpelt). U hoeft zich slechts éénmaal te
registreren om u kandidaat te stellen voor al deze afdelingen. Wij verwachten slechts één ding
terug; dat u uw status up-to-date houdt. Belangrijk! Sollicitanten met een actuele status ( het
systeem houdt bij wanneer u ge-updatet hebt ) worden eerst gecontacteerd.
En nu aan de slag!
1. Surf naar
http://www.personeelsdatabank.be
2. U dient zich nu éénmalig te registreren; klik
hier voor op “Registreer”.
3. Vul de vragenlijst in.
4. Zet een vinkje bij “Ik ben geen robot”.
5. En klik tot slot op “Registreren”.

Om te voorkomen dat er ‘wild’ geregistreerd wordt (of het systeem bezoedelt wordt door spam)
wordt uw registratie eerst manueel goedgekeurd door een administrator. Dat kan tot 24u duren.
Zodra uw registratie goedgekeurd werd, ontvangt u een mail van het systeem dat u kan inloggen.
LET OP! die mail kan in uw spam-map worden afgeleverd. Ontving u geen mail, neem dan contact
met bart.weltens@kbha.be of met ict@jaaktassetschool.be.

Na goedkeuring kan u via
http://www.personeelsdatabank.be inloggen op het
platform met de gegevens (gebruikersnaam +
wachtwoord) die u ingegeven hebt tijdens het
registreren.

U komt nu terecht op onderstaand scherm. Neem deze pagina goed door en klik vervolgens op
“Melding werkstatus“.

In het bovenste gedeelte komt automatisch je status te staan: wanneer je voor het laatst
geüpdatet hebt en tot wanneer die status geldig is.

1. Alle items met een rood sterretjes zijn
verplicht in te vullen. (Conform GDPR
houden wij ons aan de privacy
wetgeving)
2. Graag ook een cv meesturen; steeds in
PDF vorm! Je moet eerst de schuiver
naar rechts schuiven om je bestand te
kunnen uploaden.
3. Bij elke wijziging van je status moet je
de geldigheidsdatum ingeven.
4. Deze schuiver naar rechts verplaatsen
om akkoord te gaan met de
privacyregels.
5. Klik op “Verstuur je gegevens”.

Werk, op dezelfde manier, na het beëindigen van een interim of aan het einde van het schooljaar,
je status METEEN bij. Stel dit niet uit want van uitstel komt afstel!
Succes met je verdere loopbaan!

