
Vacature voor : Burgerpersoneel 
 
Niveau B – Verkeersconsulent 
Vervangingscontract voor 6 maanden 
 

¶ Presentatie van de dienst 
 
Lokale politie van de politiezone HerKo (PZ 5393). 
 

¶ Functiebeschrijving 
 
ü Functie 

             De verkeersconsulent staat onder meer in voor: 
 

- het uitvoeren van een doorgedreven (oorzaak)gerichte analyse van de handhavings-, 
verkeersongevallencijfers en verkeersmetingen in functie van het aansturen van de 
politionele verkeershandhaving en het formuleren van advies naar de 
beleidsinstanties 

- het beheren van meettoestellen en snelheidsinformatieborden 
- het voorbereiden van interne en externe communicatie inzake verkeersgerelateerde 

aangelegenheden 
- het voorbereiden van administratieve dossiers inzake verkeer, die tot de bevoegdheid 

van de politie behoren en die kunnen besproken worden op een verkeersoverleg met 
de bestuurlijke overheid 

- het voorbereiden van verkeersprojecten en -campagnes  
- ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de coördinator Wijkwerking & 

Verkeer inzake verkeer 
 
ü Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling 

1 betrekking vervangingscontract voor 6 maanden (mogelijks verlengbaar) 
Werkplaats: Lokale Politie HerKo  
Spoorwegstraat 6,  3020 Herent 

 
ü Indiensttreding  

In de maand september 
 

ü Wij bieden 
o Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt 

door vele menselijke contacten; 
o gratis woon-werkverkeer; 
o minimum 32 verlofdagen per jaar; 
o gratis hospitalisatieverzekering. 

 

¶ Type contract en weddeschaal 
 

o Een vervangingscontract van 6 maanden (mogelijks verlengbaar) 
o de aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 
(15.122,00€ minimum tot 22.509,00 € maximum aan de huidige 
indexcoëfficiënt). 

 
 



¶ Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie 
 

o Houder zijn van een diploma hoger onderwijs korte type 
o Beschikken over een rijbewijs B 
 

 

¶ Gewenst profiel 
 

- Competenties: 
 

Kennis en ervaring 
o het uitvoeren van een doorgedreven (oorzaak)gerichte analyse van de 

handhavings-, verkeersongevallencijfers en verkeersmetingen in functie 
van het aansturen van de politionele verkeershandhaving en het 
formuleren van advies naar de beleidsinstanties 

o het beheren van meettoestellen en snelheidsinformatieborden 
o het voorbereiden van interne en externe communicatie inzake 

verkeersgerelateerde aangelegenheden 
o het voorbereiden van administratieve dossiers inzake verkeer, die tot 

de bevoegdheid van de politie behoren en die kunnen besproken 
worden op een verkeersoverleg met de bestuurlijke overheid 

o het voorbereiden van verkeersprojecten en -campagnes  
o ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de coördinator 

Wijkwerking & Verkeer inzake verkeer 
 
 
Vaardigheden 
o beschikken over de competenties van het niveau consulent-coördinator 
o over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

beschikken 
o problemen kunnen analyseren en oplossen 
o kunnen plannen en organiseren 
o beslissingen kunnen nemen  
 
 
Attitudes 
o doordrongen zijn van de filosofie van de excellente politiezorg 
o doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van de organisatie 
o dienstverlenende en klantvriendelijke ingesteldheid 
o discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn 
o initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen 
o oplossingsgericht 
o tactvol zijn 
o nauwgezet en stipt kunnen werken 
o flexibel en stressbestendig zijn 
o beschikken over verantwoordelijkheidszin 
o zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
o dienstoverschrijdend denken 
o bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenhang 

van het korps 
 



 

¶ Inlichtingen 
 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij: 
Lokale Politie HerKo, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent 
Adviseur Inge Keymolen – Coördinator Personeel en Middelen 
Tel.: 016/85 34 00  

 
 

¶ Selectieprocedure: 
 
PZ HerKo zal de selectie organiseren en dit door middel van een selectie-interview, al dan 
niet voorafgegaan door een test of geschiktheidsproef. 
 
Sollicitaties, met bijgevoegd CV, kunnen overgemaakt worden aan de personeelsdienst van 
de politiezone HerKo (Personeelsdienst PZ HerKo – Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent of 
personeelsdienst@politieherko.be) en dit ten laatste op woensdag 10 augustus 2016.  
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