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 Documentinformatie 
 

 
De politiezone Damme/Knokke-Heist is op zoek naar een logistiek medewerker om de directie 

Financiën & Logistiek – dienst Logistiek Beheer te versterken. Je kan je kandidaat stellen voor deze 

functie van donderdag 25 april tot en met vrijdag 17 mei 2019. 
 

 

1. Organisatie 
 

Onze organisatie garandeert de basispolitiezorg in stad Damme en de gemeente Knokke-Heist. Deze 

dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfuncties: wijkwerking, onthaal, interventie, verkeer, 

slachtofferbejegening, handhaving van de openbare orde en lokale opsporing en lokaal onderzoek. 
 

Met 193 medewerkers (157 personen in het operationeel en 36 in het CALogkader) is ons korps een 

middelgrote politieorganisatie. De dienst Logistiek Beheer is dan ook een onmisbare en belangrijke 

speler in ons team. 
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2. Functieprofiel 
 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B. 

• Je hebt een vlotte kennis van de Nederlandse taal. 

• Je bent een veelzijdige duizendpoot. 

• Je bent eerlijk, betrouwbaar en je respecteert je leidinggevenden. 

• Je bent bereid met je handen te werken. 

• Je kan met een computer werken (basis). 

• Je bent verantwoordelijk voor de kantine waar de medewerkers hun pauze doorbrengen.  

� De werknemers kunnen bij je terecht om de bestelde broodjes op te halen.  

� Bij politionele acties help je mee voorzien in water en tussendoortjes voor de 

medewerkers. 

� Je zorgt ervoor dat de kantine proper is.  

• Je zet vergaderingen klaar door o.a. het voorzien van koffie en frisdranken en het afruimen 

ervan. 

• Je werkt nauw samen met andere collega’s van je dienst en dit onder het rechtstreeks gezag 

van de assistent van de dienst Logistiek Beheer en de directeur Financiën & Logistiek. 

• Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin. 

• Je houdt van divers werk. 

• Je staat in voor de schoonmaak van diverse lokalen en voorzieningen in samenwerking met 

het schoonmaakbedrijf. 

• Je werkt vijf dagen per week op voltijdse basis. 

• Je werkt samen met ervaren collega's en komt terecht in een aangename sfeer. 

3. Aanbod  
 

• Een voltijdse, veelzijdige functie in een dynamische omgeving; 

• bij aanvang een contract van onbepaalde duur; 

• een wedde overeenkomstig de gestelde wettelijke barema’s op niveau D 

aangevuld met een eventuele fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en 

eindejaarstoelage; 

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; 

• glijdende werkuren; 

• minimum 32 verlofdagen; 

• de mogelijkheid tot bijscholing. 
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4. Iets voor jou 
 

Is de functie van logistiek medewerker iets voor jou? Stel je kandidaat van 25 april tot en met 17 mei 

2019 door een motivatiebrief te mailen naar Magali Velthof. Voeg ook je cv en een uittreksel uit het 

strafregister toe. Na een eerste screening worden de tien eerst gerangschikte kandidaten uitgenodigd 

tot het selectiegesprek. 
 

Heb je nog vragen over de functie of selectieprocedure? Of wil je graag langskomen in het 

politiecentrum voor een eerste kennismaking? Neem dan zeker contact op met Magali Velthof. 

 

 

Magali Velthof 

Adviseur 

Directeur Personeel & Organisatie 
 

T. 050 619 518 

E. Magali.Velthof@police.belgium.eu 
 

Van Steenestraat 10, 

8300 Knokke-Heist 
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Documentinformatie 

Documentwijzer 

Titel Logistiek medewerker  

Doelgroep Nieuwe medewerkers 

Dossierhouder Directie Personeel 

Referentiepersoon Magali Velthof 

Geldig vanaf 25 april 2019 

Geldig tot  

Beschermingsgraad Extern 

 

Bronnenwijzer 

Nr. Intern/Extern Titel 

1.   

 

Versiewijzer 

Nr. Datum Opmerkingen (bespreking, goedkeuring, wijzigingen, …) 

1. 25 april 2019 Versie 1 

 

 


