De Lokale Politie Brugge zoekt:

1 TECHNISCH MEDEWERKER VERKEERSTECHNIEK (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
Je plaatst verkeerssignalisatie en -materiaal overeenkomstig de wetgeving op Brugs grondgebied om een goed
verloop van grote en kleine evenementen te verzekeren. Afwisselend met je collega’s word je af en toe ingezet
voor weekendwerk. Je bent handig en steekt graag de handen uit de mouwen bij het herstellen van
bijvoorbeeld verkeersmateriaal. Je kan bij de dienst Facilitair Beheer flexibel worden ingezet, waar je instaat
voor het onderhoud van het Politiehuis en het wagenpark.

Selectieprocedure
De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met CV-screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt
een telefonisch verkennend gesprek. Nadien nodigen wij je uit voor een gedragsgericht interview op vrijdag 7
oktober 2022.

Meer info over de functie?
ASS Jeroen Vanden Abeele beantwoordt graag je vragen 050 44 88 62. Kandidaturen worden snel en
vertrouwelijk behandeld. Of bekijk snel onze website: www.politiebrugge.be

Vereisten
•

Geen diploma vereisten

•

Rijbewijs B
(Rijbewijs B+E – Rijbewijs C is een meerwaarde)

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onbepaalde duur
Voltijds
Loonschaal niveau D - DD1 Min. € 24 011,43 – DD1 Max. € 26 281,32
Fietsvergoeding
Gratis consultatie in de medische centra van de federale politie
Gratis hospitalisatieverzekering
Gunstige (gezins-) verlofregeling
Mogelijkheid tot opleidingen
Erkenning van het aantal jaren dat in de openbare sector is gewerkt voor het berekenen van het loon
Mogelijkheid van erkenning van in de particuliere sector gewerkte jaren (max.9 jaar) die nuttig zijn voor
de huidige functie voor het berekenen van het loon
Mogelijkheid om met een korpsbudget een smartphone aan te kopen
Met een fitnesszaal zetten we in op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers
Recht op maaltijdcheques
Via onze sociale dienst korting in diverse handelszaken en pretparken
Een moderne werkomgeving waar we steeds een stap voor willen zijn
Werkplaats: Lodewijk Coiseaukaai 3 – 8000 Brugge.

Indiensttreding: af te spreken met de geschikte kandidaat

Solliciteer vóór

26 september 2022 om 12u00
Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en foto, een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3
maand oud), een kopie rijbewijs en een kopie van eventuele diploma’s die kunnen in aanmerking komen
naar:

pz.brugge.selecties@police.belgium.eu

