GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING
2021/053
Indiener: M. Hendrickx
Datum indiening: 20 maart 2021
Vraag: Procedure aanstelling nieuwe directeur PR, marketing en ontwikkeling bij
Museum Hof van Busleyden / Ruimte voor Hedendaagse Kunst De Garage.

Coördinator: Directie Vrije Tijd
Antwoord college
Bij het aanstellen van een directeur marketing, communicatie en
publiekswerving bij de dienst musea en erfgoed is de procedure helemaal
verlopen volgens de vastgelegde procedure bij aanwerving van
stadspersoneel.
Die procedure werd via Poolstok uitbesteed aan het extern kantoor Feniks en
bevatte volgende stappen:
•

•
•
•

Publicatie van 20 oktober tot en met 12 november 2020 via volgende
kanalen:
o www.mechelen.be
o Lunaweb
o VDAB.be
o 11.be
o Publiq.be
o Faro
o Poolstok
o VVSG
o Bijkomende publicatie via de Sociale media van stad Mechelen
(Facebook, Instagram, LinkedIn) op 2 november 2020.
o Naast deze formele kanalen werd de vacature gedeeld in de
netwerken van betrokken dienst(en)
De jury bestond uit 2 externe juryleden en 3 interne juryleden. Ook
was er 1 waarnemend jurylid.
Er stelden zich 42 mensen kandidaat voor de functie.
Na cv screening werden 12 kandidaten weerhouden.

•
•

•
•

Deze 12 mensen kregen een schriftelijke proef/casusopdracht in de
vorm van een thuisopdracht.
Op 11 en 14 december 2020 vonden de selectiegesprekken plaats.
Uiteindelijk namen 9 kandidaten hier aan deel. De andere drie mensen
trokken zich eerder terug uit de selectieprocedure.
Vier kandidaten werden uitgenodigd voor een assessment center bij
onze externe partner.
Uiteindelijk slaagden 2 kandidaten voor de hele selectieprocedure; de
meest geschikte kandidaat werd aangeworven, de tweede meest
geschikte staat in een wervingsreserve.

Aanleiding voor deze vacature was het vertrek van de vorige
verantwoordelijke voor communicatie en publiekswerving en een interne
reorganisatie binnen de dienst na een kritische evaluatie van de werking
ervan.
Deze materie behoort niet tot de bevoegdheid van het AGB MAC want dit
AGB heeft immers zelf geen personeelsleden (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld AGB SAM). Het personeel van de diensten van wie de
werkingsmiddelen beheerd worden door AGB MAC, is dus stadspersoneel en
wordt volledig door de stad gefinancierd.
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