zoekt:
Gemeenschapswacht
Als gemeenschapswacht sta je in voor veiligheids- en preventieopdrachten om het veiligheidsgevoel
van de burgers te verhogen en openbare overlast en criminaliteit te voorkomen. Je bent op een
actieve manier aanwezig in het straatbeeld en je signaleert gevallen van overlast, vandalisme en
verwaarlozing. Je wordt ingezet voor de politiezone Assenede-Evergem met als standplaats Fortune
De Kokerlaan 46 – 9940 Evergem.
Een greep uit het dagelijkse takenpakket :
• Samen met collega’s gemeenschapswachten werk je heel nauw samen met de politie van de
politiezone Assenede-Evergem aan acties rond diefstalpreventie, fietscontroles aan scholen,
buurtbevragingen, analyses rond snelheid, …
• Je houdt toezicht op de wekelijkse markt en andere activiteiten op het grondgebied
Assenede-Evergem
• Je doet vaststellingen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen en stelt GAS pv’s op
• Je werkt mee aan fietsgraveringen
• Je treedt op als gemachtigd opzichter
• Je signaleert problemen aan de bevoegde diensten, vb. sluikstorten, vandalisme, gebreken
aan de weginfrastructuur en verlichting,…
Wat verwachten wij ?
Als gemeenschapswacht kom je dagelijks in contact met burgers en werk je nauw samen met de
politie en andere gemeentelijke diensten. Je spreekt mensen aan op hun gedrag, informeert hen over
de regels en stelt bij overtreding een GAS pv op.
Je bent dus niet alleen communicatief aangelegd, maar ook ondernemend en assertief.
Daarnaast zijn stressbestendigheid en integriteit essentiële eigenschappen in deze functie.
Je bent in staat om conflictsituaties op een correcte manier aan te pakken en te ontmijnen.
Aangezien je veel verplaatsingen maakt binnen het grondgebied Assenede-Evergem, ben je in het
bezit van een rijbewijs B. Verder verwachten we dat je vlot met de meest courante ICT toepassingen
overweg kan. (Outlook, Excel, Word,..)
Je werkt als gemeenschapswacht vaak buiten, ook bij slecht weer, en kan dus tegen een stootje !
Tot slot : gemeenschapswachten worden flexibel ingezet in functie van de specifieke opdracht. Dit is
dus zeker geen nine-to-five job !
Voorwaarden
• Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
• Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
• Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur
• Een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement
• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding,
aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering,…
• Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor max. 12 jaar
meegenomen worden.
• Minimum bruto maandloon voor een voltijdse functie :
o zonder anciënniteit: € 1.978,57 €
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 2.457,93
• Betrokkene dient binnen 1 jaar na aanwerving te slagen in een verplicht examen van
gemeenschapswacht en gemachtigd opzichter.
• Betrokkene dient binnen 2 jaar na aanwerving te slagen in het examen van vaststeller
gemeentelijke administratieve sancties.

Interesse?
Stuur ten laatste op 26.01.2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, kopie van
uw diploma, kopie van uw rijbewijs en uittreksel uit het strafregister (model 2) naar het college van
burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of via personeel@assenede.be.
Laattijdige en onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.

Inlichtingen?
Inlichtingen over deze vacature kunt u bekomen op de personeelsdienst op het nummer 09 341 95
84 of via e-mail: personeel@assenede.be of via Yves.Tuytschaever@police.belgium.eu of op het
nummer 0475 61.80.02.

Het gemeentebestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij
mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

