
LOKALE POLITIE VOORKEMPEN (Brecht-Malle-Schilde-Zoersel) – PZ 5355 
Vaartdijk 15 
2960 Brecht 
 
Eén (1) CALog niveau C – Administratief medewerker Gerechtelijke operaties – CONTRACTUELE 
FUNCTIE – Bepaalde duur 1 jaar – Voltijdse tewerkstelling 
 
Functiebeschrijving: 
 
Je levert administratieve ondersteuning aan de dienst Gerechtelijke operaties (Recherche, Jeugd & 
gezin en Milieu) zoals oa: 

 infoflux van meldingen, mails, aandachtsvestigingen, kantschriften, etc; 
 briefingtools ; 
 Opstellen onderzoeksfiches; 
 Inventaris van in beslaggenomen voorwerpen; 
 Dossiers /PV ‘s overmaken op vraag van andere eenheden;   

 Steun bij uitlezen GSM toestellen;  
 Steun bij exploitatie ANPR camera’s;  
 Steun bij beeldvorming van vermoedelijke misdrijven en/of organisaties;  
 Contactname /opstellen formulieren voor opvragen camerabeelden bij instellingen;  
 Overmaken vorderingen in dossiers cybercrime; 
 Bijstand aan opvolging dossiers wapens;  
 Bijstand bij internetrecherche;  
 … 

 
Kennis en vaardigheden: 

 Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet …); 
 Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de 

geïntegreerde politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties; 
 Je bezit een behoorlijke vakkennis met betrekking tot de politiewerking in het algemeen; 
 Je bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van 

de principes van de excellente politiezorg; 
 Kennis van het zonaal veiligheidsplan; 
 Goede verbale en schriftelijke vaardigheden; 
 Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de 

dienst; 
 Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid 

dragen 
 Je zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge 

kwaliteit na te streven; 
 Je hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en 

dossiers af binnen de vooropgestelde termijnen; 
 Je bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer; 
 Je bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering; 
 Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners; 
 Je bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…; 
 Zin voor verantwoordelijkheid hebben; 
 Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie. 



 Je bezit een zeer grondige kennis van de structuur, werking en organisatie van de geïntegreerde 
politie en specifiek de lokale politie en zijn overheden; 

 Het kunnen voorleggen van relevante ervaring is een meerwaarde. 
. 
 
Betreft: 
Een voltijdse functie m.n. een contract bepaalde duur (1 jaar) 
 
Wij bieden ruime bijscholingsmogelijkheden en extralegale voordelen. 
 
Gewenst profiel: 

 Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in 
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de 
federale Rijksbesturen. 

 In het bezit zijn van minimum een rijbewijs B. 
 Een goede kennis van sociale media en analytische beeldvorming zijn een pluspunt. 

 
Gewone plaats van het werk 
PZ Voorkempen – Vaartdijk 15 – 2960 Brecht. 
 
Bijkomen inlichtingen betreffende de vacature 

 Dienst gerechtelijke operaties, CP Ronny De Waele, tel 03 210 41 41 of ronny.de 
waele@police.belgium.eu; 

 Diensthoofd HRM, tel 03 210 42 30 of pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu. 
 
 
Vooropgestelde datum van indiensttreding: zo snel mogelijk in onderling overleg te bepalen. 
 
Solliciteren: 
Enkel via mail: pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu  
 
Een volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende:  
1. een sollicitatiebrief; 
2. een CV;  
3. de biografische vragenlijst burgerpersoneel; 
4. een kopie van je rijbewijs (minimum niveau B) 
5. een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud): dit mag later aan het 
dossier toegevoegd worden. Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de 
aanvraag. 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: 18.04.2021 
Enkel de eerste 10 inschrijvingen waarvan het dossier volledig is (met uitzondering van een recent 
uittreksel uit het strafregister) zullen worden aanvaard. 
 
Er wordt een werfreserve aangelegd van 1 jaar (mits behalen van 60%), te rekenen vanaf de 
indiensttreding van de laureaat. 


