
Medewerker PROF  

 
De West-Vlaamse Politieschool vzw gaat over tot contractuele aanwerving onbepaalde duur van een niveau B als 

voltijds medewerker PROF (m/v/x). 

F U N C T I E O M S C H R I J V I N G  

PROF staat voor Politionele Richtlijnen voor Operationeel Functioneren en heeft tot doel om wetteksten en 

omzendbrieven politioneel te vertalen, te vereenvoudigen en/of te schematiseren. Concreet betekent dit dat de 

PROF-medewerkers bekijken of een politionele vertaling noodzakelijk is en desgevallend, al dan niet in samenwerking 

met een expert, instaan voor de vertaling. Deze teksten bestaan uit twee categorieën:  

1. PROF Ristretto: 

Een maandelijks overzicht van nieuwe wettelijke richtlijnen en onderrichtingen waarop het politiepersoneel 

kan terugvallen bij de uitvoering van zijn/haar functie;  

2. PROF-fiches: 

Bevatten richtlijnen die een samenvatting en verduidelijking zijn van bestaande regelgeving. Zij moeten 

begrijpbaar en praktisch bruikbaar zijn op de werkvloer en hebben een dwingend karakter wegens 

gevalideerd door het parket West-Vlaanderen; 

T A K E N P A K K E T  

De PROF-medewerker staat onder andere in voor:   

− De dagelijkse opvolging van regelgeving, omzendbrieven en richtlijnen van bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden m.b.t. politietaken;  

− Het samenvatten en verduidelijken van regelgeving, omzendbrieven en richtlijnen in operationele en 

bruikbare richtlijnen;  

− De opmaak van PROF-fiches volgens de behoeften van het personeel;  

− De actualisatie van reeds bestaande PROF-fiches;  

− De opvolging van FAQ’s vanuit de politiediensten aan het parket; 

− Het formuleren van voorstellen ter verbetering van de huidige politieprocedures; 

− Het nazien van ontwerp-omzendbrieven en het melden van struikelblokken aan de gerechtelijke overheden 

bij het uitvoeren van procedures;  

− Deelname aan PROF-werkgroepen en overlegfora en hierbij instaan voor het opmaken van de verslagen; 

− Kunnen fungeren als back-up voor de medewerker PROF OVL in geval van dringende noodzaak; 

− ….. 

J O U W  P R O F I E L  

 
− Kennis: 

▪ Houder zijn van een diploma niveau B. Een specifiek juridisch diploma strekt tot aanbeveling;  

▪ Bereid bijkomende opleidingen te volgen;   

▪ Relevante ervaring is een meerwaarde; 

▪ Kennis van de werking, organisatie, structuren en de verschillende niveaus van de geïntegreerde 

politiedienst en van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden; 

▪ Kennis van informaticatoepassingen (Office 365, in het bijzonder SharePoint); 

▪ Kennis van webschrijven is een pluspunt;  

− 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; 

▪ Beschikken over de vereiste vaardigheden en ingesteldheid om te dialogeren met de bestuurlijke en 

gerechtelijke overheden; 

▪ Beschikken over didactische en synthetische vaardigheden; 

▪ Investeren in een netwerk van medewerkers om regelgeving om te zetten in bruikbare richtlijnen en 

samenvattingen voor op het terrein; 

▪ Zelfstandig beslissingen kunnen nemen; 

▪ Initiatief nemen; 

▪ Beschikken over de nodige communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

▪ Stressbestendig zijn; 

− Attitudes: 

▪ Collegialiteit en bereidheid tot teamwork; 

▪ Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden; 

▪ Klantvriendelijkheid; 

▪ Loyaliteit en discretie t.o.v. werkgever, collega’s en derden; 

▪ Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid; 

▪ Verantwoordelijkheidszin;  

▪ Het vermogen empathisch en sociaal voelend het maatschappelijk probleemveld aan te pakken 

vanuit een vaktechnische achtergrond; 

▪ Engagement: de wil en het vermogen om zichzelf, PROF en diens producten steeds verder te 

vervolmaken; 

▪ Veranderingsbereidheid; 

▪ Flexibel naar arbeidsplaats toe; 

▪ Netwerker/doen samenwerken/integreren; 

▪ Ambassadeur PROF; 

▪ Facilitator; 

W I J  B I E D E N  J O U  

− Werkplek:  

Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem 

− Bezoldiging: 

Niveau B (Deskundige B1-B3), met bruto maandloon € 2.560,70 (min =  B1 – 0 jaren anciënniteit ) tot € 

4.314,70 (max. = B3 – 23 jaar anciënniteit).  Bij aanwerving wordt gestart in loonschaal B1. In functie van 

relevante ervaring, kan binnen deze loonschaal wel geldelijke anciënniteit worden meegenomen. 

− Bijkomende voordelen: 

▪ Mogelijkheid tot telewerk; 

▪ 20 dagen vakantie en 10 dagen extralegale vakantie;  

▪ Maaltijdcheques;  

▪ Een gratis groepsverzekering (tweede pensioenpijler);  

▪ Een gratis hospitalisatieverzekering (met mogelijkheid tot aansluiten gezinsleden tegen een 

voordelig tarief);  

H O E  S O L L I C I T E R E N  

Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk te solliciteren vóór 30/11/2021 – indiensttreding is wenselijk zo snel 

mogelijk na slagen in het geheel der selectieproeven.  



Indien te veel kandidaten wordt eerst een selectie gemaakt op CV en motivatienota. Voor de weerhouden kandidaten 

volgt een schriftelijke proef en een gesprek. 

Zend uw sollicitatiebrief, motivatienota en curriculum vitae samen met een recent (max 2 maand oud) uittreksel 

strafregister art. 595 (vroeger bewijs goed gedrag en zeden) naar Steve Margodt, Opleidingsdirecteur WPS, 

Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem, steve.margodt@campuspov.be. 


