
 

Vacatures seizoensarbeid land -en tuinbouw plaatsen via VDAB  

in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Duitstalig België  en Europa 

 

VDAB en Boerenbond werken samen om burgers toe te leiden naar de seizoensarbeid in Vlaanderen. 

VDAB richt zich daarvoor in de eerste plaats naar inwoners in Vlaanderen. 

Op vraag van de werkgever kan VDAB de vacatures ook bekend maken in Brussel, Wallonië en 

Duitstalig België door de samenwerking met Actiris en Forem. 

Dankzij de samenwerking met Eures is daarnaast ook het verspreiden van je vacature in Europa 

mogelijk. 

 

1. Publiceer altijd eerst je vacature via VDAB :  

- Online via ons vacaturemeldingsformulier 

- Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) 

- Via MijnVDAB, je persoonlijke account bij VDAB. Heb je nog geen Mijn VDAB? Registreer je 

gratis. 

- Publiceer je vacature minstens 9 weken op voorhand en kies bij publiceren voor de optie: 'Ik 

wil dat VDAB me helpt om geschikte kandidaten te vinden'. Dat heet ‘een vacature in gedeeld 

beheer’ en is noodzakelijk om je vacature ook buiten Vlaanderen te kunnen publiceren via 

VDAB. 

 

2. Tijdelijk in 2022 : 

- N.a.v. de situatie in Oekraïne kunnen Oekraïners 'tijdelijke bescherming' aanvragen. 

Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op huisvesting, sociale zekerheid en krijgen 

onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt. Zij mogen dus in België werken en moeten geen 

wachttijd doorlopen. 

- Wil je je vacature ter beschikking stellen van deze nieuwkomers, voeg dan #werkplekvrij toe 

aan de titel van je vacature of aan de titel van een eerder gepubliceerde vacature. 

- Je leest er alles over via https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij 

 

3. Je vacature delen met het Brussels Gewest : 

- Alle VDAB-vacatures worden automatisch gedeeld met Actiris (Brussel). Hiervoor moet je 

verder niets doen. 

 

4. Je vacature delen met Wallonië en/of Duitstalig België : 

- Vermeld bij de aanvraag tot publicatie van je vacature dat je de vacature ook in Wallonië wil 

laten publiceren, een VDAB-consulente doet dan het nodige. 

- Je kan ook, met vermelding van het VDAB-vacaturenummer, onze interregionale experts 

mailen, nl : 

- voor vacatures in Antwerpen en Vl-Brabant : irm_teamcentraal@vdab.be 

- voor vacatures in Oost -en West-Vlaanderen : irm_teamwest@vdab.be 

- voor vacatures in Limburg : team6804@vdab.be 

  

http://werkgevers.vdab.be/vac/bezoeker/vacaturemelding.do;jsessionid=6F125D40464A57BF52881D30A27F14DC.vaconline_PL01547V.vdab.be?execution=e1s1
https://werkgevers-login.vdab.be/LRR_DERDEN/Handler?TAM_OP=cert_login&ERROR_CODE=0x00000000&ERROR_TEXT=HPDBA0521I%20%20%20Successful%20completion&URL=%2Fvac%2Fwerkgever%2Fnieuwevacature%2Fstart.do&REFERER=https%3A%2F%2Fwerkgevers.vdab.be%2Fwerkgevers%2Fvacature-publiceren&HOSTNAME=werkgevers.vdab.be&AUTHNLEVEL=
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/registreer
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5. Je vacature delen in Europa : 

 

Eures staat voor European Employment Services en is een netwerk van alle 

arbeidsbemiddelingsdiensten in de EER. Eures heeft een databank: eures.europa.eu met vacatures 

en CV’s van kandidaten.  Onze dienstverlening is gratis. 

 

Er zijn 3 kanalen om CV’s uit het buitenland te ontvangen.  We raden jullie aan om, indien mogelijk 

alle kanalen te gebruiken omdat ze elkaar aanvullen. 

 

5.1.  Via het Europees netwerk 

Eures verspreidt de vacature via haar Europees netwerk, hierdoor wordt de vacature ook op de site 

van de arbeidsbemiddelingsdienst in het buitenland gepubliceerd. 

-  wat moet je doen als werkgever? 

- publiceer uw vacature op vdab.be 

- stuur een mail naar international@vdab.be  (= Eures/VDAB Internationaal)  met het 

VDAB-vacaturenummer  

 

- CV’s / E-mail-adressen van kandidaten komen binnen bij Eures, die naar de werkgevers worden 

doorgemaild 

- alle werkgevers per teelt ontvangen dezelfde CV’s 

- werkgevers nemen op hun beurt zelf contact op met de kandidaten 

 

5.2.  Via de Eures-site 

 Om extra kandidaten aan te trekken die rechtstreeks bij jou kunnen solliciteren, raden wij u aan om 

deze vacature ook hier bekend te maken.  

- Wat moet je doen als werkgever? 

- publiceer je vacature in het Engels op vdab.be, zodat die automatisch ook zichtbaar 

is op Eures 

- hierdoor kunnen kandidaten rechtstreeks bij de werkgever solliciteren 

- geef het vacaturenummer door via international@vdab.be zodat wij uw vacature ook 

op workinflanders.be kunnen publiceren 

 

5.3. Als werkgever kan je ook een eigen account aanmaken op de Eures-site 

-  wat moet je doen als werkgever? 

- registreer je als werkgever op eures.europa.eu 

- maak profielen aan die je zoekt en bekijk de CV’s die al beschikbaar zijn op Eures 

- stel de automatische matching is, van zodra er een nieuwe CV binnenkomt die aan je 

profiel beantwoordt krijg je een bericht in je mailbox 

 

5.4.  Wat met kandidaten van buiten Europa? 

Indien jouw Nederlandstalige vacature na 3 weken van publicatie op VDAB.be niet ingevuld raakt,kan 

je makkelijk een werkvergunning aanvragen voor 90 dagen voor een derdelander.  Meer info 

 

 

Samengevat: 

- publiceer je vacature in het Nederlands en indien mogelijk ook in het Engels op vdab.be 

- stuur een mail naar international@vdab.be  met de VDAB-vacaturenummers en laat ons weten of 

je ook open staat voor kandidaten van buiten Europa 
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