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1. Werken en wonen in de gemeente Essen 

De gemeente Essen is één van de meest noordelijke gemeenten in Vlaanderen. 

Gelegen pal op de grens met Nederland, grenst Essen aan vier Nederlandse en slechts één Vlaamse 

gemeente, Kalmthout. 

De gemeente is ongeveer 4.800 ha groot, telde op 1 januari 2022 19.200 inwoners en kunnen we 

best omschrijven als een landelijke gemeente die naast het centrum (met de wijken dorp, Statie en 

Heikant) ook de kerkdorpen Wildert, Horendonk en Hoek kent. 

 

Veel landbouwbedrijven kenmerken het landschap met akkers en weilanden, maar waar ook bos en 

hei nog aanwezig is. Dat maakt de gemeente tot een aantrekkingspunt voor vele ééndagstoeristen: 

wandelaars en fietsers die gebruik maken van de nabijheid van de Kalmthoutse Heide, de Wildertse 

Duintjes de Horendonkse bossen om sportief de natuur te verkennen. 

Toeristische trekkers zoals de Kiekenhoeve met Karrenmuseum en de Bakkersmolen met –museum 

zorgen voor de nodige afwisseling in het toeristisch aanbod. 

 

Essen is makkelijk bereikbaar via de gewestwegen die de gemeente doorkruisen en aansluiting geven 

op de E19 te St. Job-in-‘t-Goor of op het Nederlands snelwegennet te Roosendaal. 

De trein is het makkelijkste vervoermiddel. De IR-trein van de lijn Essen-Noord – Brussel-Zuid brengt 

de reiziger in 30 minuten in Antwerpen-Centraal en in 70 minuten naar Brussel. 

 

Deze mogelijkheden maken dat de Essenaren vlug op hun bestemming zijn en hun werkplaats binnen 

redelijke afstand kunnen zoeken in de Antwerpse haven, in de regio Bergen-op-

Zoom/Roosendaal/Breda. Essen heeft haar industriële en ambachtelijke activiteiten voornamelijk 

geconcentreerd op het industrieterrein Rijkmaker. 

 

Essen heeft een rijk verenigingsleven: zowel op sociaal, cultureel als sportief gebied bloeien de 

organisaties en ploegen die gebruik maken van de culturele infrastructuur en de sportinfrastructuur 

die de gemeente ter beschikking stelt. Een zeer groot onderwijsaanbod met een zeer 

gedifferentieerd palet maakt dat vele kinderen te Essen onderwijs kunnen volgen. 

 

Het is dus goed om te wonen in Essen. En waar het goed om wonen is, is het goed om werken. 

 

2. Organisatiewaarden. 

 
Als organisatie bepaalden wij onderstaande waarden. Van de medewerkers binnen de organisatie 
verwachten wij dat zij deze waarden mee uitdragen en nastreven. 
  

Verantwoordelijkheid 
- Je  houdt rekening met de noden, prioriteiten en doelstellingen van de organisatie. 
- Je identificeert jezelf met de organisatie en vertegenwoordigt deze. 
-             Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid 
-       Je staat open voor vragen en taken die op je afkomen 
-       Je durft verantwoordelijkheid te nemen. 
-         Je toont je verbonden met de werking, belangen en problemen van de organisatie,  je dienst  

en je  functie en je handelt hiernaar  
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-        Je neemt verantwoordelijkheid op bij klachten en streeft naar klanttevredenheid 
-        Je werkt mee aan een goede teamgeest omdat je dit onontbeerlijk vindt voor een goede  
   werking van de   dienst.  
-         Je stelt je  positief op en  brengt energie en dynamiek in de groep 
 
 Communicatie 
- Je gaat actief op zoek naar de benodigde informatie of overleg 
- Je communiceert duidelijk en op maat, dit zowel intern als naar de burger 
- Je leeft  je in, in  de situatie van klanten. 
- Je stelt je dienstverlenend op voor iedereen 
- Je speelt in op wensen van klanten  
- Je schrijft ideeën, informatie en adviezen neer in een vlotte, begrijpelijke en correcte tekst.  
- Je redigeert teksten van anderen 
 

Kwaliteit 
 -             Je hebt oog voor een correcte taakuitvoering 
-       Je bent  kritisch, stelt hoge kwaliteitseisen 
-       Je stuurt bij daar waar kwaliteit ondermaats is 
-       Je kan werkprocessen evalueren en bijsturen 
-       Je zorgt dat er ruimte is voor creativiteit 
-       Je bewaakt een goede balans tussen geleverde tijd en opbrengst 
-       Je zet je in om de taken goed uit te voeren en de vooropgestelde doelen te bereiken. 
-       Je doet voorstellen om de procedures te verbeteren 
-       Je bent flexibel om je taken tot een goed einde te brengen binnen het gestelde tijdsbestek.  

 

Respect 
-       Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 

-       Je helpt anderen. 

-       Je gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

-       Je stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang. 

-       Je zoekt mee naar oplossingen bij conflicten. 

-       Je onderhoudt goede relaties met collega’s 

-       Je geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten. 

-       Je handelt volgens de deontologie en waarden  van de organisatie.  

-       Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie. 

-       Je vertegenwoordigt de organisatie op een positieve wijze bij anderen en externe contacten 

-       Je handelt in overeenstemming met regels, wetten, decreten en reglementen die op het 

      bestuur van toepassing zijn 

-       Je respecteert beslissingen en je handelt ernaar. 

 
Transparantie 

- Je  handelt op een correcte en consequente manier, met inachtneming van de principes van      

integriteit, privacy, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en 

transparantie en uitgaande van de gangbare sociale en ethische normen. 

- Je geeft volledige relevante informatie en je houdt geen gegevens of informatie achter 

- Je laat informatie eerlijk en open doorstromen en dit zowel naar boven als naar beneden. 

- Je draagt zorg voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie 

- Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
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- Je deelt je ervaring met collega’s 

- Je integreert zich vlot in het team 

- Je maakt geen misbruik van macht, voorkennis of vertrouwelijke informatie 

3. De vacante functie binnen de gemeentelijke organisatie 

 

De gemeente wenst over te gaan tot voltijdse (38/38) contractuele aanwerving  van onbepaalde 

duur  voor de functie van gemeenschapswacht-vaststeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken: 

- Een  collega met goede sociale vaardigheden om in te staan voor allerhande toezichtstaken 

op de openbare weg en de openbare plaatsen op het grondgebied van de Politiezone Grens ( 

Essen-Kalmthout-Wuustwezel) 

- Een collega die bereid is om zich constant in te zetten voor het verhogen van het 

veiligheidsgevoel binnen de Politiezone Grens 

- Een collega die bereid is om op onregelmatige tijdstippen en uren te werken en zich hierin 

heel flexibel kan opstellen. 

- Die goed kan rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk 

 

3.1. Aanwervingsvoorwaarden 

- Om in aanmerking te komen voor de functie moet je beschikken over een diploma hoger 
secundair onderwijs of gelijkwaardig. 

- in het bezit zijn van een attest van de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller of bereid 
zijn de opleiding tot gemeenschapswacht en de opleiding tot vaststeller te volgen en voor 
het examen van beide opleidingen slagen. 

- de Belgische nationaliteit hebben;  
- Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het 

gedrag in overeenstemming is met de eisen van de functie en men de burgerlijke en politieke 
rechten geniet; 

- niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in 
het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen 

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, de lichamelijke geschiktheid wordt 
vastgesteld door de arbeidsgeneesheer voor indiensttreding; 

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis 
- In bezit zijn van rijbewijs B 
- Slagen in bekwaamheidsproeven die in de loop van       2022 georganiseerd zullen worden 
- Slagen voor de selectieprocedure en de psychotechnische proef die afgenomen wordt door 

SELOR.  

Ben je sociaal en communicatief ingesteld? 

Heb je veel respect voor medemensen en mensenrechten? 

Is jouw burgerzin groot? 

Ben je bestand tegen agressief gedrag van derden en bezit je hierbij het vermogen om je daarbij 

te beheersen? 

Ben je plichtsbewust en in staat procedures strikt te volgen? 

Dan ben jij de collega naar waar wij op zoek zijn. 
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3.2. Functiebeschrijving 

Plaats in het organogram : 
Werkt onder de leiding van het afdelingshoofd interne organisatie en veiligheid en rapporteert 
eraan. 
 
Weddenniveau :  
C1- C3   
 

Activiteitscoëfficiënt: 
38/38 
 

Hoofddoel van de functie : 
Algemeen kan gesteld worden dat de activiteiten die de gemeenschapswachten-vaststellers in het 
kader van de dienst gemeenschapswachten-vaststellers kunnen uitoefenen, gericht zijn op: 

- Het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers 

- Het uitvoeren van acties om fenomenen van diefstal en verkeersonveiligheid in te dijken 

- Het voorkomen van maatschappelijke overlast. 

Functie-inhoud :  
De gemeenschapswachten-vaststellers kunnen niet met andere opdrachten worden belast dan deze 
bedoeld in artikel 3 van de wet van 15 mei 2007. Ze hebben geen politiebevoegdheid maar werken 
complementair met de politiediensten. Ze oefenen hun taken uit op een ongewapende wijze en zijn 
niet uitgerust met handboeien. Ze kunnen evenmin dwang of geweld gebruiken. Communicatie met 
de bevolking gebeurt door middel van een hoffelijke dialoog. De gemeenschapswachten-vaststellers 
verzoeken de burgers om hun gedrag aan te passen of om een welbepaald reglement te respecteren. 
De gemeenschapswachten-vaststellers dienen aan de lokale politie onverwijld alle feiten ter kennis 
te brengen die een misdrijf kunnen uitmaken. 
Ze kunnen enkel ingezet worden op de openbare weg en de openbare plaatsen op het grondgebied 
van Politiezone Grens (Essen – Kalmthout – Wuustwezel). Ze kunnen ingezet worden als gemachtigd 
opzichter en voor veiligheidstoezicht bij evenementen georganiseerd door de overheid op alle 
plaatsen waar de overheid het evenement organiseert op het grondgebied van de Politiezone Grens 

Gemeenschapswacht: 
Organiseren van veiligheids- en preventieopdrachten 
DOEL: verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers en voorkomen van openbare overlast en 
criminaliteit 
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- Sensibiliseren en informeren van burgers aangaande veiligheids- en criminaliteitspreventie 

- Informeren van automobilisten over het parkeren 

- fietsdiefstalpreventie  

- afwezigheidstoezichten 

- vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen die voorwerp 

kunnen uitmaken van administratieve sancties en retributiereglementen op het parkeren; 

- signaleren van problemen op het vlak van veiligheid, milieu, ...  

- uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij 

evenementen, georganiseerd door de overheid  

- taken van gemachtigde opzichters 

- algemeen toezicht  

- ... 

Gemeentelijke administratieve sancties 
Vaststellen van inbreuken die aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie  
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Doel: aanpakken van overtredingen en kleine criminaliteit die de openbare orde verstoren op lokaal 
niveau  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- controle op naleving politiereglement 

- melden van onregelmatigheden, zoals zwerfafval, …  

- sensibiliseren van burgers bij de vaststelling van inbreuken op het politiereglement 

- vaststellen en opmaken van een proces-verbaal bij inbreuken op het politiereglement 

- verwerking van de vaststellingen van administratieve sancties   

Veiligheid 
Treffen van veiligheidsmaatregelen en doen naleven van minimale veiligheidsnormen  
Doel: de mogelijke risico's en schade beperken door een veiligheidsbeleid uit te dragen dat is gericht 
op de bescherming van het personeel, het vrijwaren van de beschikbaarheid en de integriteit van de 
goederen en diensten en het waarborgen van de continuïteit van de werking van de dienst  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- rapporteren van onveilige situaties  

- ingrijpen bij onveilige situaties  

 
Competenties: 
Vaktechnisch: 

- Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van 

belang voor de dienst  

- de uitoefeningsvoorwaarden, zoals opgenomen in de vigerende wetgeving, ter harte nemen, 

m.n. respect voor medemensen, burgerzin, incasseringsvermogen ten aanzien van agressief 

gedrag van derden en het vermogen om zich daarbij te beheersen en respect voor plichten 

en procedures  

- de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de dienst 

en de organisatie  

- vertalen van wetgeving en regelgeving in procedures en richtlijnen voor de eigen dienst en 

eventueel de organisatie  

- wetgeving en regelgeving kunnen toepassen  

- vakgerichte informatie raadplegen  

 
Vaardigheden : 
Adviseren: 
- adviseren van de verantwoordelijke op basis van eigen inzichten en ervaringen  

- Je houdt rekening met de relevante aspecten van een dossier 

- Je onderbouwt je oordeel met beschikbare informatie en argumenten 

- Je betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier 

 

Communicatief : 
Je beschikt over het vermogen om ideeën en meningen in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk 
te maken en neer te schrijven, zodat de boodschap door de doelgroep begrepen wordt 
Je kan snel zowel intern als extern een netwerk uitbouwen en samenwerken in functie van projecten 
en initiatieven. 
Dit omvat: 
- meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst  

- actief deelnemen aan overlegmomenten en bijscholingen  

- afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen  
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- signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse  

              diensten en medewerkers  

- duidelijk, proactief en regelmatig rapporteren   

- ondersteunen van collega’s van de eigen dienst bij afwezigheid of tijdelijke werktoename  

              met het oog op het verzekeren van de dienstcontinuïteit  

 
Administratief : 
Instaan voor een optimale administratieve ondersteuning van de dienst  
Dit omvat :  

- tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve procedures  

- zelfstandige voorbereiding, opvolging en afhandeling van toegewezen dossiers  

- instaan voor kopiëren, klasseren en archiveren  

- verwerken van inkomende en uitgaande briefwisseling  

- bijhouden van (statistische) gegevens die nuttig kunnen zijn voor de verdere 

beleidsontwikkeling  

- deelnemen aan overlegmomenten en verzorgen van de verslaggeving ervan  

- uitvoeren van diverse administratieve taken in opdracht van de leidinggevende  

Stressbestendig : 
- Je blijft kalm en beheerst ongeacht de taken/opdrachten die zich aanbieden 

- Je bewaart in alle situaties het overzicht en de planning van het werk. 

Klantgericht :  
- Je denkt steeds mee met de klant (zowel interne, collega’s als externe klanten, burgers, 

externe partners) en dit binnen kader van de richtlijnen van het bestuur 

- Je benadert klanten op een gepaste en professionele manier 

- Je biedt optimale service door pro-actief te werken 

 
Samenwerkingsgericht : 
- Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

- Je stelt het gezamenlijk belang boven je eigen belang 

- Je beschikt over het vermogen om actief samen te werken met de collega’s teneinde  

              resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep. 

Nauwkeurig:  
- Je beschikt over het vermogen om taken op een correcte manier uit te voeren met aandacht  

              voor alle deelaspecten 

 
Zelfstandig: 
- Je kan zelfstandig beslissingen nemen daar waar nodig. 

 
Flexibel : 
- Je bent bereid  om voor acties en/of vergaderingen buiten de normale kantooruren te 

werken. 

Attitude: 
- je bent iemand om op te bouwen. Iemand die zich wil inzetten voor de veiligheid binnen de 

gemeenten. 

- Je bent enthousiast en tactvol 

- je bent correct, behulpzaam en loyaal, zowel naar collega’s als je leidinggevende 

- je hebt zin voor verantwoordelijkheid en toont betrokkenheid bij hetgeen je doet 

- je hebt een positieve en sociale houding 
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4. Uitgewerkte salarisschaal 

 

Als als gemeenschapswacht-vaststeller   word je verloond volgens salarisschaal C1 –C3. 

Stel je hebt 3 jaar relevante werkervaring, dan heb je als gemeenschapswacht-vaststeller  een bruto 

maandloon  van € 2224,80  (38/38) 

Kan je 10 jaar ervaring voorleggen dan bedraagt je bruto maandloon € 2488,75. 

Dit is echter een raming, aangezien er geen rekening gehouden wordt met je fiscale gegevens. 

Meer informatie over de verloning kan je opvragen bij Nadia Van den Dorpel, diensthoofd 

personeelsdeskundige. 

 

5. Indienen van je kandidatuur 

Wil je in aanmerking komen voor  deze functie, dan dien je je sollicitatiebrief  te zenden  te bezorgen 

aan: 

Gemeentebestuur Essen 

t.a.v. de personeelsdienst 

Heuvelplein 23 

2910  ESSEN 

 

Of via volgend emailadres : sollicitatie@essen.be 

 

Voeg bij je sollicitatiebrief een uitgebreide motivatiebrief, een kopie van het gevraagde diploma, een 
kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart, kopie rijbewijs, een uittreksel uit het 
strafregister (model 596.1)  van recente datum (niet ouder dan 3 maanden) en  een verklaring op eer 
dat u niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefent van privédetective, een functie uitoefent in het 
kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, noch lid 
bent van een politiedienst 
 

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is 16 augustus 2022 

De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur 

is ingediend. De datum van de poststempel geldt als datum van verzending.  

 

 

6. Beoordeling van de inkomende kandidaturen  

De algemeen directeur gaat onmiddellijk na de uiterste datum van indienen van de kandidaturen 

over tot een beoordeling van ontvankelijkheid van de ingekomen sollicitatiebrieven. Bij die 

beoordeling wordt gekeken of je sollicitatie voldoet aan alle voorwaarden zoals bijvoorbeeld de aard 

van het door jou behaalde diploma. Indien je  

voldoet aan alle voorwaarden, word je later uitgenodigd voor een selectieproef. 

 

De mogelijkheid bestaat dat een aantal raadsleden en/of vakbondsafgevaardigden zich tijdens de 

sollicitatieprocedure komen vergewissen van de objectiviteit waarmee dit alles wordt afgenomen. Zij 

zijn aanwezig als waarnemer. Dit houdt in dat ze zich niet mogen mengen in de vraagstelling en ook 

niet aanwezig mogen  zijn bij de deliberatie door de selectiecommissie.    
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         7. De selectieprocedure 
 
1. Vakbekwaamheidsproef (50 punten) 

Een opdracht die peilt naar het observerend en oplossend vermogen en de 
opmerkzaamheid. 
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn op de vakbekwaamheidsproef (minstens 50 %    
behaald hebben) zullen uitgenodigd worden voor het competentiegesprek. 

  
2. Competentiegesprek  (50 punten) 

Gesprek  om de maturiteit en de motivatie van de kandidaat na te gaan, evenals de  
mate waarin het profiel van de kandidaat overeenstemt met het profiel van de functie.  

 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk gedeelte van  
het examen , en minstens 60% op het totale examen. 
 

3. Psychotechnische proef  
De psychotechnische proef wordt afgenomen door SELOR. Het psychotechnisch 
onderzoek bestaat uit 2 testen. Enerzijds 2 computergestuurde 
persoonlijkheidsvragenlijsten en anderzijds een interview.  
Slagen voor de psychotechnische proef is noodzakelijk alvorens met de job van 
gemeenschapswacht-vaststeller mag uitoefenen. 
Er bestaat geen mogelijkheid tot herkansing. De kandidaat die niet geslaagd is, mag de 
job van gemeenschapswacht-vaststeller dan ook niet uitoefenen. 
Er wordt geen vrijstelling verleent aan personen die reeds het psychotechnisch 
onderzoek voor bewakingsagent hebben afgelegd. 
 

4. De gemeenschapswachten-vaststellers kunnen pas worden aangeworven na positief 
advies van de korpschef van PZGrens. 

  
De selectieproeven zullen begin september 2022 georganiseerd worden. 
 

8. Meer inlichtingen? 

 

Wens je meer informatie, dan kan je tijdens de kantooruren terecht bij Nadia Van den Dorpel, 

diensthoofd Personeelsdeskundige: 

 

- Telefonisch: 03 670 01 33 of 0493 5318 94 

- E-mail: personeel@essen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:personeel@essen.be
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S O L L I C I T A T I E F O R M U L I E R  

G E M E E N S C H A P S W A C H T - V A S T S T E L L E R  

C 1 - C 3   

 

 

Uw persoonlijke gegevens 

 

Voornaam:  ..................................................................................................................  

Naam:  ..................................................................................................................  

Straat en nummer:  ..................................................................................................................  

Postnummer en gemeente:  ..................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ..................................................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................  

Rekeningnr. …………………………. 

 

Geboorteplaats  ..................................................................................................................  

Geboortedatum  ..................................................................................................................  

Nationaliteit  ..................................................................................................................  

Burgerlijke staat  ..................................................................................................................  

Rijksregisternr. …………………………… 

 

Uw gezinsleden 

 

Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap Beroep 

     

     

     

     

     

 

Uw beroepssituatie 

 

Bent u momenteel werkloos? 

 NEEN .....................................................................................................  

 JA ..........................................................................................................  

 sedert (datum) ............................................................................  

 

Bent u momenteel uitkeringsgerechtigd? 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 JA ..........................................................................................................  

 sedert (datum) ............................................................................  

 

 

 

 

Voeg hier een recente 

foto in 
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Hebt u reeds eerder enige beroepsactiviteit verricht? 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 Ja ...........................................................................................................  

 

 

Zo ja, geef hieronder uw beroepsverleden.  De recentste betrekking zet u bovenaan. 

 

Uw werkgever Zijn adres Periode Uw functie 

van tot 

     

     

     

     

     

     

 

Beschrijf bondig het werk dat u bij uw laatste werkgever verricht hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw diploma's 

 

Welk diploma secundair onderwijs bezit u? 

 

Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  

 

Welke diploma's voortgezet onderwijs bezit u?  Het hoogste diploma zet u bovenaan. 

 

Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  
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Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  

 

Welke andere diploma's of getuigschriften hebt u? 

 

Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  

 

Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  

 

Naam diploma  

School  

Adres school  

Datum diploma  

 

Welke kennis van informatica en software hebt u? 

 

Programma Beoordeling van uw kennis (elementair - goed - uitstekend) 

  

  

  

  

  

  

 

 

Uw mobiliteit 

 

Beschikt u over een rijbewijs 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 JA ..........................................................................................................  

 Welke categorie? .......................................................................  
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Beschikt u over een vervoermiddel voor uw verplaatsingen? 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 JA ..........................................................................................................  

 auto ........................................................................................  

 bromfiets ...............................................................................  

 fiets ........................................................................................  

 

Uw beschikbaarheid 

 

Bent u bereid om 's avonds te werken? 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 Ja ...........................................................................................................  

 

Bent u bereid om 's zaterdags te werken? 

 

 NEEN .....................................................................................................  

 Ja ...........................................................................................................  

 

Uw vragen of opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kandidatuur 

 

Ik wens mij kandidaat te stellen voor de betrekking van:  

Gemeenschapswacht-vaststeller  ..............................................................................................................  

 

Ik stem ermee in dat het gemeentebestuur mijn gegevens bewaart voor intern gebruik. 

 

 

Bijlagen  

 

Recent uittreksel uit het strafregister model 596.1 (niet ouder dan 3 maanden): ....................................................  

Kopie van het gevraagde diploma (zie aanwervingsvoorwaarden): ........................................................................  

Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart (zie aanwervingsvoorwaarden): ...................................  

Kopie van het rijbewijs (zie aanwervingsvoorwaarden): ........................................................................................  

Verklaring op eer dat u niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefent van privédetective, een functie 

uitoefent in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid, noch lid bent van een politiedienst 
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Ondertekening  

 

Plaats Datum Handtekening 

   

 


