
 
Medewerker contact center – uitbetaling pensioenen (m/v/x)  

 

Sigedis Sigedis vzw is een non-profit dienstverlener, onze vzw werkt voor verschillende instellingen 
binnen het sociaal zekerheidsnetwerk.  Sigedis neemt deel aan de ontwikkeling van enkele 
van de meest efficiënte en transparante e-government-oplossingen in Europa.  
 
Sigedis speelt een unieke rol als authentieke databank en biedt end-to-end oplossingen 
voor iedereen die persoonlijke identificatie-, loopbaan- en pensioengegevens nodig heeft. 

Onze vzw biedt uitgebreide, betrouwbare en kwalitatieve data aan waar elke individuele 
professionele gebruiker gebruik van kan maken.  Van gestructureerde 

gegevensuitwisseling tot geautomatiseerde antwoorden en online toepassingen voor 
burgers zoals www.mycareer.be, www.mypension.be en www.belgianidpro.be voor 
werkgevers en professionele instellingen, www.studentatwork.be. 

Voor meer informatie, kan u terecht op onze website www.sigedis.be  
 

 

Operationele 
Diensten  

Binnen de operationele dienst heeft Sigedis een cel gecreëerd, bestaande uit vier 
medewerkers, die de verschillende activiteiten beheren met betrekking tot de 

uitbetalingen van de pensioenen. U werkt onder leiding van een supervisor en samen met 
de deskundigen van de Federale Pensioen Diensten.  
 
 

 

 

Functie       In het algemeen: 
 

 U vormt het eerste contactpunt om de vragen van de burger te beantwoorden. 
 
 U beschikt over FAQ waarmee u op de meeste vragen een correct antwoord kunt 

geven. 
 

 U krijgt een vorming van de desbetreffende onderwerpen en ook een updating van de 
evolutie van de wetgeving in de sector. 

 
 U mag altijd rekenen op de steun van uw verantwoordelijke en van de deskundigen 

binnen het domein.  

 
 De communicatie gebeurt hoofdzakelijk mondeling maar andere schriftelijke taken 

volgens type brieven zullen ook gevraagd worden. 
 

 
Van tijd tot tijd en naargelang de werklast neemt u, indien nodig, andere taken  
(identificatie, diplomatische adressen, …) voor andere projecten binnen de operationele 

dienst voor uw rekening. 
 

  

 

 

Profiel  U bent minimum houder van een diploma secundair onderwijs. 
 
 Een ervaring in een Contactcenter is een pluspunt.   

http://www.mycareer.be/
http://www.mypension.be/
http://www.belgianidpro.be/
http://www.sigedis.be/


 
 
 U toont aan dat u over de hieronder vermelde vaardigheden beschikt: 

 
• Klantgerichtheid 

• Zeer goede communicatievaardigheden (gesproken) 

• Empatisch 
• Stressbestendig met de gesprekspartners 

• Zeer goede leervaardigheden 
• Goed analytisch inzicht en weergave  

• Teamplayer  
• Betrouwbaarheid met de behandeling van de gevoelige gegevens 

 

   
  Talenkennis : 

 

 Lezen Begrijpen Schrijven Spreken  

Nederlands  Zeer goed Zeer goed goed Zeer goed  
 

 
Aanbod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe solliciteren ? 
 

Wij bieden u een voltijds contract van onbepaalde duur aan met een verloning die rekening 
houdt met uw relevante werkervaring, evenals een package extralegale voordelen, 
(maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon/werkverkeer, tweede pijler pensioen,…) 
de mogelijkheid om bijkomende opleidingen te volgen en om te kunnen telewerken maar 
ook een gemakkelijk te bereiken werkplaats.  
 
U kan werken op basis van een variabel uurrooster.  
 
Datum indiensttreding: 15/09/2022 
 

 
Gelieve een CV vergezeld met motivatiebrief, ter attentie van mevrouw Brigitte Verbist, 
door te mailen naar : HR@sigedis.fgov.be 

 
Indien u meer inlichtingen wenst te hebben over deze vacature gelieve contact op te 
nemen met de HR dienst via het nummer 02/212 02 31 
 

 


