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 Wie zijn wij? Vereisten 

 
De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de 

geïntegreerde politie en is actief op het volledige 

grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse 

politiekorps is het grootste korps van West-

Vlaanderen en telt om en bij de 460 medewerkers. 

Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht 

mogelijk bij de bevolking te staan. 

Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij 

cruciaal. 

 

• Je hebt een master (toegepaste) 

informatica, handelsingenieur of 

toegepaste economische wetenschappen 

of gelijkgesteld door ervaring; 

• Je hebt een goede kennis van project- en 

procesmanagement;  

• Je hebt een relevante kennis van de 
organisatie, structuren en de 
verschillende bevoegdheden van de twee 
niveaus van de geïntegreerde 
politiedienst; 

• Ervaring met agile werkwijzen vormt een 
meerwaarde; 

• Je bezit een goede kennis van 
informaticatoepassingen – kennis van 
Office 365 is een pluspunt;  

• Je bezit de nodige diplomatieke, 
didactische en communicatieve skills; 

• Je vervult je taken in een geest van 
collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit;   

• Rijbewijs B. 

 

 Jobomschrijving Aanbod 
 
In de dienst Beleidsondersteuning en 
documentatie breng je interne werkprocessen in 
kaart. Je optimaliseert en/of digitaliseert via 
technologieën en agile werkwijzen. Je verbetert de 
informatiestroom binnen de organisatie. Je kijkt 
met een kritische blik naar bestaande 
werkprocessen op operationeel beheer en 
strategisch niveau. Je begeleidt en coördineert de 
voorafgaande analyses en overwegingen bij de 
invoering van nieuwe werkprocessen of 
procedures.  
Je vormt een brugfunctie tussen de medewerkers 
op de werkvloer en de dienst Facilitair Beheer en 
ICT. Je vertaalt de functionele en operationele 
behoeftes naar de dienst Facilitair Beheer en ICT 
en de overige medewerkers van de organisatie en 

• Een voltijdse contractuele functie; 

• Min. A11 € 38 854,94 – Max. A11 € 

60 191,42 (index febr.’22); 

• Fietsvergoeding; 

• Gratis consultatie in de medische 

centra van de federale politie;  

• Gratis hospitalisatieverzekering; 

• Gunstige (gezins-) verlofregeling; 

• Mogelijkheid tot opleidingen; 

• De mogelijkheid om met een 
korpsbudget een smartphone aan te 
kopen; 

• Laptop ter beschikking 

• Een moderne werkomgeving waar 
we steeds een stap voor willen zijn; 

De Lokale Politie Brugge zoekt: 

1 Business Analist (m/v) 
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geeft vorm aan efficiënte oplossingen. Je bereidt 
de implementatie van digitale technologische 
oplossingen voor.  

Selectieprocedure 
De eerste selectieronde bestaat uit een 
dossierstudie met CV-screening van je 
kandidaatstelling. Daarna volgt een preselectie 
met eliminerende gedragsgerichte proeven in 
de week van 7 maart 2022. Als je slaagt, 
nodigen wij je uit voor een gedragsgericht 
interview met casestudie en 
presentatieoefening in de week van 14 maart 
2022.  

 Meer info over de functie?  

De heer Yves ROTTY, Hoofdcommissaris van politie 

– 050 44 89 00 en mevrouw Sofie SENESAEL, 

commissaris van politie –  050 44 89 07 -  

beantwoorden graag je vragen. Kandidaturen 

worden snel en vertrouwelijk behandeld. Of bekijk 

snel onze website: www.work.politiebrugge.com 

• Een dynamische organisatie die 
openstaat voor innovatie en 
technologie;  

• Met een fitnesszaal zetten we in op 
de gezondheid en het welzijn van 
onze medewerkers; 

• Werkplaats : Lodewijk Coiseaukaai 
3 - 8000 Brugge. 

 

Indiensttreding: 1 april / mei 2022 

 

 

Solliciteer vóór 

31 januari 2022 om 12u00 
 

Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en 
foto, kopie van je diploma, kopie rijbewijs en 
een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag 
(max. 3 maand oud) naar:  

PZ.Brugge.Jobinfo@police.belgium.eu 

 

http://www.work.politiebrugge.com/

