THE PLACE
TO BE
Politie Brasschaat

Beste (aspirant) HINP,
Beste (aspirant) INP,
Vrijdag 1 december werd de mobiliteit 2017-05 gepubliceerd. Ook wij hebben enkele plaatsen vacant
voor HINP en INP die we graag aan jullie willen voorstellen:
3 HINP Toezicht en Interventie: als hoofdinspecteur Toezicht en Interventie ben je:
-

-

dagdagelijkse algemene leidinggevende van dienst Toezicht en Interventie
(terreinondersteuner, coördinatie werking onthaal, coördinatie fenomeen werking, ….)
coördinator op het terrein en kan je ook deelnemen aan het verder onderzoek
(in samenwerking met de lokale recherche) of zelfs als dossierbeheerder
verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel/ thema/ project (crisis- en geweldbeheersing;
noodplanning; innovatie; onthaal en dienstverlening; burger- en partnergericht werken
d.m.v. sociale media; fenomeengericht werken; prioriteiten actieplannen) dat je volledig in
eigen beheer kan uitwerken
coach en evaluator van een aantal medewerkers
een belangrijk deel van de korpsleiding

3 INP Toezicht en Interventie: als inspecteur Toezicht en Interventie ben je:
-

-

aanspreekbaar voor de algemene politie- en interventieopdrachten: interventie, openbare
orde en hulpverlening, toezicht en controle, verkeer, slachtofferbejegening, onthaal, aangifte
en dispatching
verantwoordelijk voor een goede administratieve gerechtelijke afhandeling van a tot z
een belangrijke schakel in het verzorgen van een excellente politiezorg

Je mag ook deelnemen aan en mee je schouders zetten onder een specifiek onderdeel/ thema/
project om onze werking te versterken.
Waarom PZ Brasschaat? Wij staan samen in voor de politiezorg in Brasschaat, een groene en
bruisende gemeente in de provincie Antwerpen en geven bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid,
diefstal in woningen, intrafamiliaal geweld, radicalisering & terrorisme.

Bij ons krijgen medewerkers mogelijkheden om bij te leren en kansen om door te groeien d.m.v.
coaching. Wij hechten veel belang aan overleg en inspraak m.b.t. inhoud van de job en

dienstregeling. Om onze medewerkers te waarderen worden sociale activiteiten ondersteund en
teambuildings en teammomenten georganiseerd.
We werken volop aan vereenvoudiging en automatisering van operationele processen zoals mobiel
werken en informatiegestuurd toezicht.
We bezitten een uitgebreid en modern wagenpark en onze korpsuitrusting is tot in de puntjes
verzorgd. We hanteren moderne technieken zoals bijvoorbeeld ANPR en handhelds.
Wij hopen je te kunnen verwelkomen op de selectie die zal georganiseerd worden voor
bovenstaande vacatures.
Meer info over de functies kan je vinden in de functieprofielen bij de mobiliteit of neem contact op
met onze HRM dienst via pz.brasschaat.pers@police.belgium.eu of per telefoon 03 650 35 88.

