Rob, IT-expert

Adriaan, jurist

Tatiana, econoom

Jasmine, ingenieur

Mohamed, jurist

Nina, jurist

Werken bij de FOD Economie

Thibault, jurist

Tamara, jurist

Tessa, econoom

Yves, IT-expert

Ewout, jurist

Werken bij de FOD
Hecht u belang aan de bescherming van de consument en/of
hebt u zin om ondernemingen verder te helpen?
Wilt u uw kennis in de praktijk omzetten in een gevarieerde
en boeiende werkomgeving?
Misschien is een job bij de
FOD Economie dan
iets voor u?

De FOD Economie telt
vandaag 1.800 medewerkers

Wat zijn onze kerntaken?
De FOD Economie probeert dagelijks om de Belgische en internationale
economische markt beter te kennen om de economische actoren te kunnen
ondersteunen en beschermen.
De verschillende aspecten van het economisch landschap zijn veelvuldig
en uiteenlopend, net zoals de beroepen die bij de FOD Economie worden
uitgeoefend.
Economen, juristen, statistici, ingenieurs, controleurs, scheikundigen,
administratieve medewerkers, communicatieverantwoordelijken, ...
zijn bij ons tewerkgesteld.
Talrijke mogelijkheden voor toekomstige medewerkers dus!

Economie
Waar is de FOD Economie gesitueerd?
Onze kantoren zijn gesitueerd in Brussel, maar we beschikken
ook over gedecentraliseerde gebouwen in Antwerpen, Namen,
Charleroi, Gent, Haren, Hasselt, Luik, Leuven en Bergen.

die ten dienste staan van
consumenten en ondernemingen.
Onze vacatures
Onze vacatures zijn beschikbaar:
• op onze website: jobseco.fgov.be
• op de website van Selor-Bosa, het selectiebureau van de federale overheid:
www.selor.be

Onze stages
Bijna afgestudeerd en op zoek naar een eindejaarsstage? Student
in een master, bachelor of in het secundair onderwijs?
Bekijk ons stageaanbod op
jobseco.fgov.be
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jobseco.fgov.be
of op de website van Selor-Bosa,
het selectiebureau van de federale overheid:

www.selor.be

We aanvaarden ook spontane sollicitaties, die we een jaar lang bewaren.
Stuur ons uw cv
• per e-mail naar

jobseco@economie.fgov.be

• per post naar 	FOD Economie
		

Stafdienst Personeel en Organisatie
Dienst Personeelsbewegingen

		

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

economie.fgov.be

/FODEconomie
@FODEconomie

