
 

 

 

 

 

 

De Lokale Politie Brugge zoekt: 

1 KORPSPSYCHOLOOG - DIENSTHOOFD HR-ONTWIKKELING 

EN WELZIJN (m/v) 

 

Wie zijn wij? 

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. 

 

Jobomschrijving 

Als korpspsycholoog sta je in voor het welzijnsbeleid van alle personeelsleden van de PZ Brugge.  

Je staat in voor de begeleiding en opvolging van het EPOS-team (Externe politionele 

slachtofferbejegening) en de opvolging van het IPOS- team (interne politionele slachtofferbejegening). 

Samen met je team verzorg je de eerste opvang bij crisissituaties binnen onze zone.  

Verder stel je je ook open als klankbord voor diverse problemen bij onze medewerkers, zowel op werk- 

als op privévlak.  Indien een medewerker langdurige therapeutische begeleiding nodig heeft, verwijs je 

door aan de hand van de sociale kaart. Daarnaast zijn exit-, intervisie- en re-integratiegesprekken jou niet 

vreemd, alsook het vormen en begeleiden van interne IPOS-medewerkers (IPOS-‘antennes’).  

Tot slot begeleid en ondersteun je jouw team binnen de dienst HR-Ontwikkeling en Welzijn en vervul je 

een adviserende rol  binnen de dienst Rekrutering en Selectie. 

Je positieve ingesteldheid werkt aanstekelijk voor alle medewerkers en de externe partners. 

 

Selectieprocedure 

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met CV-screening van je kandidaatstelling. Daarna 

volgt een preselectie met eliminerende gedragsgerichte proeven en een adviserende paper in de week 

van 26 september 2022. Als je slaagt, nodigen wij je uit voor een gedragsgericht interview op donderdag 6 

oktober 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

Meer info over de functie?  

HCP Guy VINCKE, directeur beheer, beantwoordt graag je vragen 050 47 29 01. Kandidaturen worden 

snel en vertrouwelijk behandeld. Of bekijk snel onze website: www.work.politiebrugge.com 

Vereisten 

 

• Diplomavereisten: Je hebt een master in de psychologie  

• Discretie en integriteit draag je hoog in het vaandel 

• Kennis van de sociale kaart Brugge is een pluspunt 

• Ervaring in de uitoefening van de functie is een meerwaarde maar geen vereiste 

• Rijbewijs B. 
 
 

Aanbod 

 

• Een voltijdse contractuele functie 

• Min. A11 € 41 232,86 – Max. A11 € 63 875,13 (index juni’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 

• 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: af te spreken met de geschikte kandidaat 

 

Solliciteer vóór 

 

16 september 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.selecties@police.belgium.eu 

 

 

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