Gemeenschapswacht (m/v/x)
Draag jij Aalst in je hart? Wil je je graag inzetten voor een veilige en propere stad? Je verplaatst je graag te voet en met de fiets en
je houdt ervan om dagelijks het goede voorbeeld te geven? Lees dan snel verder
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide
informatie.
Beknopte jobinhoud

Je maakt als gemeenschapswacht deel uit van het thema Mens, dienst Samenleving. Je rapporteert aan de
teamverantwoordelijke.
Je vindt een veilige en propere stad heel belangrijk en wil je daar ten volle voor inzetten. Je ondersteunt het lokaal veiligheidsen preventiebeleid. Je hoofdtaak is via een preventief optreden de veiligheid in het straatbeeld te verhogen. Door een goede
samenwerking in het team zorg je voor een optimale dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je treedt preventief op en helpt zo fietsdiefstallen, autocriminaliteit en gauwdiefstallen voorkomen.
Je informeert en sensibiliseert burgers op een correcte en klantvriendelijke manier in het kader van politieverordeningen, verkeerscode en
GAS-codex.
Onveilige situaties in het straatbeeld worden dankzij jou snel gemeld.

Je maakt verslagen op van je acties.
Jij…
beschikt over een blanco uittreksel van het strafregister.
krijgt een positief advies van de korpschef van de lokale politie Aalst. Dit advies wordt opgevraagd door de dienst Personeel in kader van de
wet tot instelling van de gemeenschapswacht (Artikel 7 §2 van de wet van 15 mei 2007)
werkt graag in openlucht en houdt ervan je te voet en met de fiets te verplaatsen.
voert zelfstandig jouw taken uit en vraagt hulp waar nodig.
past je aan onvoorziene situaties aan en onderneemt zelfstandig doelgerichte acties om problemen op te lossen.
stelt burgers op de eerste plaats en communiceert op een duidelijke, vriendelijke manier.
streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven en door te blijven zetten, ook in
moeilijke situaties.
bent bereid flexibel te werken (weekend- en avondwerk). Meer informatie hierover vind je in de informatiebundel.
volgt na je aanstelling een basisopleiding tot gemeenschapswacht en dient daarin te slagen om verder aangesteld te blijven.

Stad Aalst…
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een deeltijds (50%) en nadien voltijds contract als gemeenschapswacht in de aanbieding. Meer informatie vind je hierover in de
informatiebundel.
biedt je een loon binnen weddeschaal E1-E3 (met een brutowedde tussen 2054,42 EUR / maand en 2533,21 EUR / maand). Relevante
anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in Groot-Aalst.
vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien
we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (uniform, persoonlijke beschermingsmiddelen, …)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je tot en met 17 augustus 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit:
een telefonische screening, die plaatsvindt op 1 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 2 september 2022.
een praktisch gedeelte op 15 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 16 september 2022.
een mondeling gedeelte op 15 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 16 september 2022.
een psychotechnische proef bij Selor na 19 september 2022.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Jolien Uyttersprot, recruiter via 0470/85 67
56 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Joke Steenhaut, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via
jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Kaat Dauwe, teamverantwoordelijke
gemeenschapswachten via kaat.dauwe@aalst.be.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel CISKA DE BOCK
op het nummer: 053 72 32 26

