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DIENSTENAANBOD SELECT INTERNATIONAL 

Voorwaarden & Bepalingen 
 

 

Select International is de dienst voor de preselectie van kandidaten door Actiris International, de 
internationale plaatsingsdienst van Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. 
 
Als buitenlandse werkgever geniet u gratis van de volgende diensten: 

• Een gepersonaliseerd beheer van uw werkaanbieding.  
• De preselectie van Brusselse kandidaten, afgestemd op de noden van uw onderneming. 
• Eén enkele gesprekspartner voor de opvolging van uw dossier.  

   
Werken met Select International betekent dat u gegarandeerd doorheen het hele proces zal worden 
bijgestaan, van aan de kandidaatstelling tot aan de aanwerving! 

 

Verbintenissen van Actiris International 
 

• Actiris International verbindt zich ertoe om gratis kandidaten te preselecteren, afgestemd 
op de behoeften van de onderneming. 
 

• Actiris International verbindt zich ertoe om de werkaanbieding samen met de werkgever te 
verhelderen, teneinde diens behoeften zo goed mogelijk te bepalen en het gezochte 
profiel te kunnen preciseren.  

 
• Actiris International verbindt zich ertoe om per open betrekking maximum 3 kandidaten 

aan de onderneming voor te stellen, en dit binnen een termijn van 15 werkdagen.  
 
• Actiris International verbindt zich ertoe om elke kandidaat voor een individueel 

preselectiegesprek te ontmoeten, waarop het profiel en de motivatie van de kandidaat 
worden beoordeeld. De gesprekken worden gevoerd door een consulent internationale 
mobiliteit van Actiris International.  

 
• Indien de onderneming, na afloop van de procedure Select International, niet tevreden is 

met de door Actiris International voorgestelde selectie van kandidaten, zal Actiris 
International voorstellen om de werkaanbieding in Direct Online te beheren (publicatie van 
de werkaanbiedingen met de gegevens van de onderneming. De onderneming beheert de 
rekrutering autonoom). 

 
 
Verbintenissen van de onderneming  
  

• De onderneming verbindt zich ertoe om alle nodige informatie voor de preselectie van de 
gezochte profielen aan Actiris International mee te delen. 
 

• De onderneming verbindt zich ertoe om Actiris International in te lichten wanneer een 
werkaanbieding door een andere kandidaat werd ingevuld. 

 
• De onderneming verbindt zich ertoe om Actiris International op de hoogte te brengen van 

de opvolging die hij aan elke door Actiris International voorgestelde kandidaat geeft, en 
dit binnen een termijn van 15 dagen volgend op de voorstelling van de kandidaat aan de 
werkgever. 

 
• De onderneming verbindt zich ertoe om Actiris International in te lichten over het 

beëindigen van de rekruteringsprocedure, het aantal aanwervingen en de namen en de 
gegevens van de aangeworven personen. 

 
• De onderneming verbindt zich ertoe de reglementering inzake de strijd tegen 

discriminatie bij aanwerving na te leven. 


