
 

 

De politiezone Noorderkempen is op zoek naar een 

administratieve duizendpoot die samen met de collega’s 

van de dienst ‘lokaal informatiekruispunt’ werkt aan de 

uitvoering van de interne en externe communicatie, de 

kwaliteitsopvolging en een vlotte 

informatiedoorstroming.  Daarnaast verzekert hij/zij 

samen met de collega’s een professionele 

onthaalfunctie waarbij elke bezoeker zich welkom voelt.   

Assistent Lokaal InformatieKruispunt (LIK) 
Vervangingscontract 

(niveau C) 
 
Functie 
Hij / zij, onder begeleiding van zijn/haar 
verantwoordelijke,  
1. werkt mee aan de uitvoering van het interne 

en externe communicatiebeleid 
2. werkt mee aan de naleving van de opgestelde 

kwaliteitsnormen 
3. is een administratieve duizendpoot die 

ondersteunende taken uitvoert zoals het 
verzekeren van het (digitaal) klassement, 
briefwisseling, … 

4. verzekert in een beurtrol met de collega’s het 
eerste telefonisch en persoonlijk onthaal van 
de bezoekers 

 
De assistent maakt deel uit van het lokaal 
informatiekruispunt (LIK), die als ondersteunende 
dienst een belangrijke taak vervult in de 
politiezone. De medewerkers voeren een brede 
waaier van administratieve taken uit. 
 
 
 

Profiel 
- Houder zijn van een diploma hoger secundair 

onderwijs 
- Ervaring in een gelijkaardige functie is een 

pluspunt, kennis van office 365 en sharepoint is 
een meerwaarde 

- Flexibel zijn 
 
Locatie tewerkstelling 
Hoofdcommissariaat Lokale Politie 
Noorderkempen, Vrijheid 13-17, 2320 
Hoogstraten. 
 
Wij bieden 
- Een vervangingsovereenkomst voor 

onmiddellijke indiensttreding 
- Gratis hospitalisatieverzekering; 
- Maaltijdcheques vanaf november 2022 
- Minimum 32 verlofdagen per jaar; 
- 100% tegemoetkoming van de werkgever in de 

kostprijs van het woon-werkverkeer voor 
openbaar vervoer  

- Fietsvergoeding  
 
Kandidaatstelling 
Stel je kandidaat voor deze functie vóór 20 mei 2022 door een motivatiebrief met curriculum vitae, een kopie 
van je diploma, rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister te mailen naar: Lokale Politie Noorderkempen, 
t.a.v. dienst HRM PZ.Noorderkempen.PersPlanning@police.belgium.eu. Je vindt de uitgebreide informatie over 
de functie en de aanwervingsvoorwaarden op www.politie.be/5363 of op www.jobpol.be.  Voor bijkomende 
informatie: PZ.Noorderkempen.PersPlanning@police.belgium.eu 03 340 88 35. Op basis van de kandidaturen 
zal een eerste selectie gebeuren. De gesprekken gaan doorgaan op 24 mei 2022. Een onmiddellijke 
indiensttreding is een pluspunt. 
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