
Online registreren en solliciteren bij de Stad Gent 

 
Wilt u onze nieuwe collega worden bij Stad Gent? Solliciteer online! Om u online kandidaat te stellen 
voor een openstaande vacature dient u geregistreerd te zijn. Deze handleiding legt stapsgewijs uit hoe u 
zich kunt registreren en hoe u daarna kunt solliciteren voor de gewenste vacature. 
 
 

 Stap 1: Registreer uw dossier  
 
Om te kunnen solliciteren voor een vacature bij de Stad Gent hebt u een online dossier nodig. Hebt u al 
een gebruikersnaam en paswoord? Ga dan rechtstreeks naar Stap 2: Solliciteer online. 
 
1. Ga naar de website van de Stad Gent: stad.gent/solliciteren 

Klik op de kader “Spontaan solliciteren, registreer u in de sollicitantendatabank”. 
 
Vul de gevraagde velden in (voornaam, achternaam, enzovoort) en klik op ‘registreren’.  

 
Hou zeker uw gebruikersnaam en paswoord bij.  

Deze hebt u nodig wanneer u zich de volgende keer aanmeldt. 
 

Gebruikersnaam: …………………………………………………… 
Paswoord: ………………………………………………………………. 

 
2. U komt op het scherm persoonlijke gegevens: hier vult  u uw persoonlijke gegevens en uw 

contactgegevens aan.  
Klik nadien op de knop ‘opleiding’. 

 
3. Vul uw opleidingen aan. 

Klik nadien op ‘werkervaring’. 
 

4. Vul uw werkervaring aan. 
Klik nadien op de knop ‘gewenste functie’. 

 
5. Vul hier aan in welke functies u interesse heeft.  

Klik nadien op de knop ‘bijlagen’. 
 
6. Bij de bijlagen  kunt u documenten toevoegen ter aanvulling van uw dossier: een duidelijk CV, een 

diploma, een rijbewijs of een identiteitskaart. 
Klik nadien op de knop ‘overzicht en vrijgave’. 

 
7. Bij overzicht en vrijgave dient u toestemming te geven om uw gegevens beschikbaar te stellen voor 

de Dienst Selectie. Wanneer u uw profiel vrijgeeft wordt er contact opgenomen met u van zodra er 
een vacature vrijkomt voor functies waarin u interesse heeft. 
Verder krijgt u hier ook een overzicht van de door u ingevulde gegevens. 
Klik nadien op de knop ‘afsluiten’. 
 

8. Als laatste stap klikt u op ‘afmelden’ en sluit u het venster. 
U ontvangt ter bevestiging van uw registratie een e-mail. 
 



 

Stap 2: Solliciteer online  
 
1. Ga naar de website van de Stad Gent: stad.gent/solliciteren 

Klik op de kader “al geregistreerd”. 
 

2. Meld u aan met uw gebruikersnaam en paswoord. 
 

Bent u uw paswoord vergeten, klik dan op “paswoord vergeten”. 
Wanneer u uw gebruikersnaam ingeeft wordt er een nieuw paswoord  

verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. 
 

3. U ziet nu alle openstaande vacatures. Klik op de vacature waarin u geïnteresseerd bent. 
 

4. Er opent een nieuw venster met meer informatie over de functie-inhoud, de voorwaarden en het 
verloop van de procedure. Om te solliciteren voor de vacature klikt u bovenaan op solliciteren.  

 
9. U bevindt zich nu in de sollicitatiewizard. Klik op verder. 

 
10. In de eerste stap van de sollicitatiewizard past u uw persoonlijke gegevens aan. Als deze zijn 

bijgewerkt, klikt u bovenaan op volgende stap.  
 

U kan telkens terugkeren naar het vorige venster via vorige stap  
wanneer u nog aanpassingen wilt doen. 

 
11. Bij de volgende stap kunt u uw opleidingsgegevens updaten. Klik op volgende stap wanneer u 

hiermee klaar bent.  
 

12. Hierna komt de werkervaring aan bod. Klik op volgende stap als dit is aangevuld. 
 
13. De vierde stap is de brief. Hier kan u uw interesse toelichten en een korte sollicitatiebrief opstellen. 

Klik op volgende stap als dit is bijgewerkt. 
 

14. Vervolgens komt u bij Bijlagen: hier kunt u documenten toevoegen ter aanvulling van uw dossier: 
een duidelijk CV, een diploma, een rijbewijs of een identiteitskaart. Klik nadien op volgende stap. 

 
15. U heeft de laatste belangrijke stap sollicitatie verzenden bereikt: hier moet u uw toestemming geven 

om uw gegevens beschikbaar te stellen voor de Dienst Selectie. Wanneer u uw profiel vrijgeeft wordt 
er contact opgenomen met u van zodra er een vacature vrijkomt voor functies waarin u interesse 
heeft. 
Verder krijgt u hier ook een overzicht van de door u ingevulde gegevens. 
Klik op “sollicitatie nu verzenden”. 
Als alles correct verlopen is krijgt u een scherm waarop staat “uw sollicitatie is correct verzonden” en 
ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de sollictatie. 
 
 

Indien u nog verdere vragen hebt omtrent het online registreren of solliciteren, kunt u terecht bij de 
Dienst Selectie op het nummer 09 266 75 60. 


