We zijn opnieuw op zoek naar jonge, gemotiveerde jobstudenten die in het weekend Team
Leefbaarheid willen versterken.
De kerntaken van de jobstudent zijn:
- Preventieve aanwezigheid en aanspreekpunt voor de burgers, prioritair op het grondgebied
van de gemeente Mechelen & Willebroek;
- Zichtbare aanwezigheid en toezicht op speelpleintjes, parken, evenementen, markt, etc.;
- Zichtbare aanwezigheid bij activiteiten sport, cultuur, vrije tijd en jeugd;
- Ondersteuning bij gemeentelijke activiteiten;
- Aanspreken en informeren van bevolking (bv. in functie van covid-19 maatregelen);
- Briefbedeling;
- Bewaken van fietsenstallingen;
- Begeleiden van acties;
- Signaleren van overlast, lawaai, sluikstorten, zwerfvuil, etc.;
- Bij evenementen kan je ingeschakeld worden binnen de reguliere werking (fietsenbewaking,
uitdelen bandjes, ...);
- Je rapporteert aan de teamcoach die onder de verantwoordelijkheid valt van de
diensthoofden van de politiepost Mechelen-Willebroek;
- Je werkt waar nodig nauw samen met de diensten van de gemeenten Willebroek &
Mechelen;
- Je vertrekt steeds vanuit de politiepost Mechelen.
Voorwaarden :
- Je bent klantvriendelijk en professioneel;
- Je voldoet aan de voorwaarden om als jobstudent tewerkgesteld te worden;
- Je bent minimum 18 jaar;
- Je bent bereid tot weekend en avondwerk;
- Je bent bereid een werkuniform (polo of T-shirt) te dragen;
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands;
- Je kan een blanco strafblad voorleggen;
- Een rijbewijs is een meerwaarde;
- Je kan vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en veiligheid afwegen om correcte
handelingen te stellen.
Aanbod :
- Contract jobstudent tot eind december;
- Weekendwerk (& eventueel woensdag voormiddag);
- Concreet 3 weekends per maand 1 dag per weekend, 1 weekend vrij;
- in principe 8u/dag met een maximum van 11u per dag;
- De bezoldiging wordt vastgesteld volgens de loonschaal D1A en zal pro rata de gepresteerde
uren verrekend worden.

Ken je iemand die interesse heeft, laat hem/haar dan het inschrijvingsformulier invullen en versturen
samen met zijn/haar CV uiterlijk op 26/10/2020 naar: theforce@pzmewi.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER JOBSTUDENT
NAAM :
VOORNAAM :
Rijksregisternummer :
Nationaliteit :
Geboortedatum & Geboorteplaats :
Woonplaats :
Verblijfplaats :
Telefoonnummer :
e-mail :
Beschikbaarheden:
Gelieve hieronder de weekenddagen & woensdagen te doorkruisen wanneer je niet beschikbaar
bent!

Naam :
Datum :
Handtekening :

Versturen voor 26/10/2020 naar: theforce@pzmewi.be.

