Zoek jij een BAAN met PIT en UITDAGINGEN?

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
DJI stelt scherpe eisen aan de integriteit en betrouwbaarheid van haar
medewerkers. Voordat je bij ons in dienst komt, zul je een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen.

Contactgegevens
PI Krimpen is dan op zoek naar jou! Kijk op www.werkenvoordeoverheid.nl
voor een uitgebreide functieomschrijving voor onderstaande vacatures:




Medior Penitentiair Inrichtingswerker
Complexbeveiliger
Medewerker arbeid

Penitentiaire Inrichting Krimpen a/d IJssel | Algemene Zaken
Vragen over de procedure: Mevrouw R. Yntema | T 088 07 17632 |
R.Yntema@dji.minjus.nl.
Vragen over de functie-inhoud: De heer J. Ekkelboom | T 088 07 17600 |
j.ekkelboom@dji.minjus.nl.

Solliciteren
Selectietraject
Het selectietraject bestaat uit een (online) capaciteitentest, een
psychologisch onderzoek, de fysieke vaardigheidstoets, een
selectiegesprek, een medische keuring, een arbeidsvoorwaardengesprek
en de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Mail je CV met motivatie naar werkenbijpikrimpen@dji.minjus.nl
Reageren kan tot uiterlijk 15 september 2019 o.v.v. Sollicitatie en
de vacature waarop je solliciteert.

Selectiedag 11 oktober a.s.
Dienstverband
Wij hanteren een contractduur van 2 jaar met zicht op een vaste
aanstelling.

Salarisomschrijving
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een
e
eindejaarsuitkering, de zogeheten 13 maand. PI Krimpen hecht sterk aan
persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van
mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder
meer betaald ouderschapsverlof, studiefaciliteiten, een extra verlofregeling
voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je
arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Zien wij ook een match, dan ontvang je uiterlijk 30 september a.s.
een uitnodiging van ons voor de selectiedag met een toelichting over
de verdere procedure. De selectiedag vindt plaats op vrijdag 11
oktober a.s. tussen 08:30 – 14:00 uur in de PI Krimpen a/d IJssel.

Wervingsavond 17 september a.s.
Voorafgaand aan de selectiedag houden wij een wervingsavond op
dinsdag 17 september a.s. aanvangstijd 18:30 uur. Je krijgt dan
een rondleiding door PI Krimpen en kan er met al je vragen terecht
rondom de vacatures. Meld je hiervoor wel uiterlijk 16 september
a.s. aan per mail via werkenbijpikrimpen@dji.minjus.nl o.v.v.
Aanmelding wervingsavond 17 september a.s.

