Politiezone Mechelen – Willebroek zoekt:

Gemotiveerde studenten die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van
Mechelen en Willebroek.

VACATURE JOBSTUDENT TEAM LEEFBAARHEID
POLITIEZONE MECHELEN-WILLEBROEK
Wat houdt de job in?












Preventieve aanwezigheid en aanspreekpunt voor de burgers, prioritair op het grondgebied
van de stad Mechelen en gemeente 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);
Begeleiden van acties;
Signaleren van overlast, lawaai, sluikstorten, zwerfvuil, etc. … ;
Bij evenementen kan je ingeschakeld worden binnen de reguliere werking (fietsbewaking,
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 stad Mechelen en de gemeente
Willebroek;
Vertrekken gebeurt steeds vanuit de politiepost te 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) 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 voor de maanden juli (176u), augustus (184u) of twee eerste weken van
september (64u);
Week / weekend / avond werk (eventueel feestdagen);
Conform de wettelijke bepaling;
8u per dag met een uitzonderlijke maximum van 11u per dag;
De bezoldering wordt vastgesteld volgens de loonschaal D1A en pro rata de gepresteerde uren
verrekend worden.

Hoe kan ik inschrijven?
U kan het inschrijvingsformulier invullen en samen met uw actueel CV uiterlijk voor 11/06/2021
versturen aan volgend mailadres: theforce@pzemewi.be
Indien uw inschrijving goed werd ontvangen zal u een bevestigingsmail ontvangen met verdere
informatie m.b.t. de selectie.

Versturen voor 11/06/2021 naar: theforce@pzmewi.be

Inschrijvingsformulier jobstudent – zomer 2021
Team Leefbaarheid – PZ MeWi
NAAM:
VOORNAAM:
Rijksregisternummer:
Nationaliteit:
Geboortedatum & plaats:
Woonplaats:
Verblijfplaats:
Telefoonnummer:
e-mail:
Motivatie:

Beschikbaar in de maand(en):
o

Juli

o

Augustus

o

September (twee eerste weken)

Naam:
Datum:
Handtekening:

Versturen voor 11/06/2021 naar: theforce@pzmewi.be

