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Medewerker Voortgezette 
Vormingen (Niveau B) 

 
Doel De vzw WPS gaat over tot contractuele aanwerving van een niveau B als 

voltijds medewerker Voortgezette Vormingen (m/v/x) voor onbepaalde 
duur. 
 
De hoofdtaak van een medewerker voortgezette vormingen bestaat erin 
opleidingen te plannen en te organiseren voor de West-Vlaamse 
Politieschool. 
 
Daarnaast kan hij/zij ingezet worden voor projecten rond innovatie. 
 

Profiel 
 
 

Kennis  
-kennis van de werking, organisatie, structuren en verschillende niveaus van 
de geïntegreerde politiedienst. 
-kennis van didactische en pedagogische principes. 

-kennis van programma's nodig voor de administratieve verwerking van de 
gegevens (Exel, Word, Powerpoint, Outlook, Sharepoint, Onedrive,.. ed.) 
-kennis van het Frans en/of Engels is een pluspunt 
-bereid zijn om bijkomende opleidingen te volgen 
 
Vaardigheden  
-eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken  
-taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde 
termijnen en op de voorgeschreven manier  
-sociaal vaardig zijn: assertief zijn, kunnen omgaan en samenwerken met 
mensen, individueel en in groep.  
-in staat zijn om een vergadering te leiden 
-beschikken over didactische, synthetische vaardigheden 
-investeren in een netwerk van medewerkers  
 
Attitude  
-collegialiteit en bereidheid tot teamwork  
-flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden  
-klantvriendelijkheid  
-loyaliteit en discretie (tov. werkgever, collega’s en derden)  
-zin voor nauwkeurigheid en stiptheid  
-verantwoordelijkheidszin   
-heeft ervaring met het werken met deadlines 
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-professioneel kunnen omgaan met collega’s, docenten, studenten en 
partners uit het beroepsveld. 
 

Plaats in de organisatie De functie krijgt leiding van: 
De directeur van de politieschool. 
 

 
Aanwervingsvoorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereisten voor de betrekking:  
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de 

beoogde betrekking;  
2. burgerlijke en politieke rechten genieten;  
3. lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde dienst;  
4. houder zijn van het diploma niv B; 
5. houder van rijbewijs B;  
6. voldoen aan de functiebeschrijving;  
7. geschikt bevonden worden na een gesprek met een jury. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Werkplek  
Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten, Diksmuidse 
Heirweg 6, 8210 Zedelgem.  
 
De vzw WPS (opleidingspartner in het POV) organiseert in West-
Vlaanderen de wettelijk voorziene opleiding in het kader van de 
politieorganisatie. De vzw verzorgt ook diverse opleidingen voor externe 
diensten binnen de publieke veiligheidssector. 
 
Bezoldiging:  
Een aantrekkelijk loon wordt toegekend in het niveau B (Deskundige B1-
B3).  
Naargelang de meeneembare relevante dienstjaren bedraagt het 
maandloon € 2.461,22 (min.) tot € 4.147,08 (max.). 
 
Verder worden volgende voordelen toegekend: 
20 dagen vakantie en 10 dagen extralegale vakantie; 
maaltijdcheques; 
een gratis groepsverzekering (tweede pensioenpijler); 
een gratis hospitalisatieverzekering (met mogelijkheid tot aansluiten van 
de gezinsleden tegen voordelig tarief). 

Termijn Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te solliciteren vóór 
31/05/2019 – indiensttreding vanaf  02/09/2019. 
 
Indien te veel kandidaten wordt eerst een selectie gemaakt op CV. Voor de 
weerhouden kandidaten volgt een gesprek in de maand juni.  
 
Sollicitatiebrief, motivatienota en curriculum vitae opsturen naar Steve 
Margodt, Opleidingsdirecteur WPS, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 
Zedelgem, steve.margodt@campuspov.be 
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