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2DE OPROEP TOT EEN KANDIDAAT
SPECIALIST GEWELDSBEHEERSING (M/V)
MONITOR/LESGEVER
VOLTIJDS
Bij structurele of gelijkgestelde detachering ingevolge KB 26/03/2005 – Art 21§4

Een vacature voor een voltijdse betrekking in de Franse taalrol

SPECIALIST GEWELDSBEHEERSING

Opdrachten:
 Opleidingen geven binnen het domein van de geweldsbeheersing
 Samenwerken met de coördinator van de cel geweldsbeheersing van de GIP met
betrekking tot het organiseren van voornoemde opleidingen
Doelgroepen:
 Aspiranten in de diverse basisopleidingen AGT, INP en HINP
 Cursisten van voortgezette en functionele opleidingen
Doelstellingen en inhoud van de te verstrekken opleidingen:
Overeenkomstig de opleidingsprogramma’s en erkenningsdossiers van de betreffende
opleidingen
Evaluaties doen:
Door middel van dagelijks werk, theoretische examens, praktische examens, geïntegreerde
proeven, rollenspelen, vierkantsdrill, enz.

Begin van de opdracht: zo spoedig mogelijk
Duur van de detachering: 5 jaar – hernieuwbaar
Gewenst profiel:
-

-

Lid zijn van het operationeel kader van de lokale politie;
Houder zijn van het brevet “specialist GWB fysieke vaardigheden dwang met vuurwapen” is een
vereiste; Daarnaast is het bijkomend houder zijn van een brevet “Specialist GWB fysieke
vaardigheden dwang zonder vuurwapen” een pluspunt;
Houder zijn van het brevet van opleider of begerig zijn dit te behalen binnen een redelijke termijn;
Minstens de graad van inspecteur van politie bekleden;
Kennis en praktijkervaring aantonen in de te onderwijzen materie;
Ervaring hebben in het domein van de opleidingen of beschikken over een voorafgaande
pedagogische opleiding is een pluspunt.

Indiening van de kandidaturen:
Wenst u actief bij te dragen tot de opleiding van onze (toekomstige) collega’s? Dan verwachten wij uw
schriftelijke kandidatuur met motivatiebrief en Curriculum Vitae per email bij candidatures@eripgip.be
ten laatste op donderdag 16 april 2020.
De kandidaten dienen de toestemming te krijgen van hun hiërarchische overheid om gedetacheerd te
worden. Derhalve dient u bij de kandidaatstelling uw hiërarchische overheid in kennis te stellen en het
advies van de korpschef toe te voegen.
U wordt persoonlijk uitgenodigd op een selectiegesprek teneinde uw kandidatuur toe te lichten en kennis
te nemen van praktische modaliteiten.

Verdere inlichtingen kunt u bekomen bij 1CP Rudi GARAY op het telefoonnummer 02/274.12.88

