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Politie CARMA is op zoek naar een logistiek medewerker. Ben je sterk in administratie en
organisatie? Je bent een sociaal iemand die goed en graag communiceert met interne en
externe partners. Als de combinatie van zelfstandig werken in teamverband jou ligt, dan
hebben wij de gepaste job voor jou.

Welkom in het team

Je komt terecht in een dynamische team van
een 20-tal logistieke, technische en
hygiënische medewerkers. 
Je neemt deel aan het dagelijks teamoverleg.
In geval van ziekte, verlof…van het
onderhoudspersoneel, adviseer je tijdelijk de
herverdeling van de taken.
Een correcte dienstverlening staat centraal in
je dagelijks takenpakket

Bij ons wacht je een job met pit. Onze
organisatie staat nooit stil en ook jij krijgt de
kans om jezelf te blijven ontwikkelen. 
Je leven blijft in balans met een flexibele
werkweek van 38 uren en 34 verlofdagen. 
Enkele voordelen komen jouw kant uit:
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of
gratis gebruik van openbaar vervoer, gratis
gebruik van het Employee Assistance
Programme, personeelskortingen, … 
Je krijgt een contract bepaalde duur (1 jaar). 
Je plaats van tewerkstelling is het
hoofdcommissariaat (Europalaan 27 in Genk).

Je krijgt er wat voor terug

Je staat in voor het beheer van

gebouwen, voertuigen 

en kledij-uitrusting 

 
Jouw takenpakket

Je staat in voor het beheer van de gebouwen
zoals o.a. de opvolging van kleine defecten. Je
maakt een taakplanning op voor de vakmannen
en je begeleidt medewerkers voor het
onderhoud en de technische controles van
installaties in de gebouwen. Je geeft instructies
aan het onderhoudspersoneel als er catering
besteld wordt voor de vergaderzalen.

Politie CARMA beschikt over 105
dienstvoertuigen. Dit wagenpark vergt veel
onderhoud. Je regelt de planning voor
herstellingen aan wagens. Je zorgt ervoor dat
de wagens tijdig naar de keuring gaan en volgt
schadedossiers op.
Je beheert de verdeling van de basis kledij-
uitrusting en operationele materialen van alle
politiemedewerkers. Daarnaast bestel je o.a.
kantoormateriaal en voeding voor de catering.
Je bent een aanspreekpunt voor medewerkers
van de politie maar ook voor interne en
externe partners (leveranciers en bedrijven.)



OK? Tijd voor actie

Inschrijvingsformulier geïntegreerde politie:
www.politie.be/5909/over-ons/werken-bij-
de-politie/vacatures
Een kopie van je hoogst behaalde diploma
Je motivatiebrief
Je CV
Een kopie van je rijbewijs
Een kopie van je EID
Een recent uittreksel uit het strafregister
(max. drie maanden oud)

Wacht niet langer en stel je kandidaat tot en met
21/04/2023 via  mail
PZ.CARMA.jobinfo@police.belgium.eu. 

Een geldige kandidaatstelling bevat volgende
gegevens:

"Werken op de dienst Logistiek van PZ CARMA is
een heel gevarieerde job. Als administratieve
duizendpoot krijg je te maken met een heel
divers takenpakket. 

Ik werk zelfstandig en probleemoplossend maar
als het nodig is kan ik met mijn collega’s
overleggen. In deze job heb je een echte hands-
on mentaliteit nodig. 

De verantwoordelijkheid die je krijgt en de
samenwerking met het hele team maken de job
erg aangenaam."

Ellen
Logistiek medewerker

In deze job heb je een

echte hands-on

mentaliteit nodig 

Herken je jezelf?

Je beschikt over een diploma hoger
secundair onderwijs.
Je beschikt over minimum 3 jaar relevante
ervaring.
Je beheerst de Nederlandse taal heel
goed.
Je hebt een positieve spirit. Je bent
respectvol en discreet.

Is deze job iets voor jou?

Solliciteer tot en met 21 april
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