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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. 

 

• Diplomavereisten: Diploma van het 

secundair onderwijs of getuigschrift ten 

minste evenwaardig met de welke in 

aanmerking worden genomen voor de 

aanwerving in de betrekkingen van 

niveau C bij de Federale Rijksbesturen; 

• Je hebt een basiskennis van de 
organisatie, structuren en de 
verschillende bevoegdheden van de twee 
niveaus van de geïntegreerde politie; 

• Je hebt een relevante kennis van 
informaticacriminaliteit of je bent bereid 
je hierin te bekwamen;  

• Je bezit een relevante kennis van de 
actuele communicatiemiddelen, 
waaronder sociale media, hun 
mogelijkheden, hun bruikbaarheid bij 
gerechtelijke opsporingen en de na te 
leven procedures;  

• Je hebt nuttige kennis van 
informaticatoepassingen eigen aan de 
dienst (Office 365);  

• Je bent communicatief vaardig en 
beheerst de Nederlandse taal;  

• Rijbewijs B. 

 Jobomschrijving Aanbod 
 
In de dienst Local Computer Crime Unit bied je 
ondersteuning bij forensische analyses van 
informaticasystemen en het voeren van 
gespecialiseerde onderzoeken inzake informatica-
gerelateerde criminaliteit. Je voert administratieve 
taken uit eigen aan de dienst.   
Daarnaast sta je in voor het afleveren/ophalen van 
overtuigingsstukken binnen de politiediensten. Je 
verstrekt advies met betrekking tot ICT-gebonden 
onderzoeksmaterie i.h.k.v. een opsporings- of 
gerechtelijk onderzoek. Je schoolt je continu bij 
inzake onderzoeksmogelijkheden van 
informaticasystemen en toepassingen.  

• Een voltijdse contractuele functie, 
met optie tot statutaire benoeming; 

• Min. CC1 € 25 855,38 – Max. CC1 € 

41 024,62 (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; 

De Lokale Politie Brugge zoekt: 

1 Teammedewerker LCCU (Local Computer Crime Unit) (m/v) 

 

 5MVERKEERSBELEMMERINGEN (M/V) 



 

 

                                                                 - 2 - 
 

 

Selectieprocedure 
De eerste selectieronde bestaat uit een 
dossierstudie met CV-screening van je 
kandidaatstelling. Daarna volgt een preselectie 
met eliminerende gedragsgerichte proeven en 
een kennistest op maandag 21 februari 2022. 
Als je slaagt, nodigen wij je uit voor een 
gedragsgericht interview op donderdag 10 
maart 2022.  

 Meer info over de functie?  

De heer Jack DE WAELE, hoofdinspecteur met 

bijzondere specialisatie, beantwoordt graag je 

vragen 050 44 89 85. Kandidaturen worden snel 

en vertrouwelijk behandeld. Of bekijk snel onze 

website: www.work.politiebrugge.com 

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

• 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/

