
Tijdens het interview peilen we naar je motivatie, kennis, competenties, waarden, ervaringen en verwachtingen.
Om te slagen moet je ten minste 12 punten op 20 behalen.
Feedback over het mondeling gedeelte kan je aan het einde van de selectieprocedure vragen.
VIII. Rangschikking en aanstelling
Kandidaten worden gerangschikt volgens hun score op de mondelinge proef. De hoogst gerangschikte kandidaat

wordt onmiddellijk opgeroepen voor een contract van bepaalde duur (6 maanden).
De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van 1 jaar in volgorde van

rangschikking.
IX. Feedback
Elke kandidaat heeft recht op feedback. Hiervoor kan de kandidaat na afloop van de volledige selectieprocedure

terecht bij Hudson Belgium.
X. Salaris
De functie van wetenschappelijk medewerker wordt ingeschaald in salarisschaal III.I. Het geïndexeerde bruto

maandsalaris voor een voltijdse betrekking bedraagt minstens 4.269,09. euro (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt).
Het personeelslid geniet bovendien een aantal sociale voordelen.
XI. Prestaties
De werktijd bedraagt gemiddeld 38 uur per week. De dagelijkse werkprestatie hangt af van de behoeften van de

dienst.
XII. Inschrijving
Mail je inschrijvingsformulier naar https://be.hudson.com/, samen met een sollicitatiebrief, een uitgebreid

curriculum vitae en een kopie van je diploma op naar het volgende e-mailadres: hrs.government@hudsonsolutions.com.
Je krijgt een bevestiging van ontvangst.

Op de website van Hudson Belgium vind je een online inschrijvingsformulier.
Meer informatie?
Je stelt je kandidaat met een specifiek sollicitatieformulier. Je kunt dit formulier downloaden van de website van

Hudson Belgium.
Je dient het formulier samen met een motiverend begeleid schrijven, je cv en een kopie van je diploma door te

mailen naar: hrs.government@hudsonsolutions.com
De uiterste inschrijvingsdatum is 24 juni 2019. Kandidaturen ontvangen na die datum zijn onontvankelijk.
Indien je bijkomende informatie wenst over deze functie of procedure, kan je terecht bij Hudson Belgium.
De opdrachtnemer (Hudson Belgium) dient zich als verwerker te houden aan de bepalingen van de verordening

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

*
RAAD VAN STATE

[C − 2019/13259]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de

Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De vzw Syndicat des Avocats pour la Démocratie c.s. heeft de
nietigverklaring gevorderd van artikel 1 van het ministerieel besluit
van 9 oktober 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van
20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box
netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het
koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische commu-
nicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 okto-
ber 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 226.977/V-1990.

Voor de Hoofdgriffier,

Cécile Bertin,
wnd. Hoofdsecretaris.

STAATSRAT

[C − 2019/13259]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur
Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die ″Syndicat des avocats pour la démocratie″ VoG und andere haben die Nichtigerklärung des Artikels 1 des
Ministeriellen Erlasses vom 9. Oktober 2018 zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 20. Juni 2016 zur
Festlegung der Einsetzung des Ebox-Netzes und des e-Deposit-Systems im Sinne von Artikel 10 des Königlichen
Erlasses vom 16. Juni 2016 über die elektronische Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches
beantragt.

Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 16. Oktober 2018 veröffentlicht.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 226.977/V-1990 in die Liste eingetragen.

Für den Chefgreffier,

Cécile Bertin,
stellvertr. Hauptsekretär.

CONSEIL D’ETAT

[C − 2019/13259 ]
Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux admi-
nistratif du Conseil d’État

L’A.S.B.L. Syndicat des avocats pour la démocratie et consorts ont
demandé l’annulation de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 octo-
bre 2018 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 déterminant la
mise en fonction du réseau e-Box et du système e-Deposit, comme visée
dans l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de
la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code
judiciaire.

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 16 octobre 2018.

Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 226.977/V-1990.

Pour le Greffier en chef,

Cécile Bertin,
Secrétaire en chef f.f.
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