Dienst Justitiële Inrichtingen, 2019
Complexbeveiliger GW
(Gevangeniswezen)

Beveiliger Dienst Vervoer &
Ondersteuning (DV&O)

Penitentiair inrichtingswerker
(PIW’er)

Medewerker arbeid
(Werkmeester)

Detentietoezichthouder
(DTH’er)

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden zijn gericht op het
beveiligen van de inrichting.
Je voert toe- en uitgangscontroles uit
en controleert legitimatiebewijzen en
overige veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld
de aanwezigheid van onbevoegden.

Je wordt flexibel ingezet als beveiligings
medewerker voor de beveiliging van
overheidsgebouwen en organisaties die
aan Justitie en Veiligheid gerelateerd zijn,
zoals rechtbanken, politie, marechaussee
en defensie. Je controleert op veiligheids
aspecten en op de aanwezigheid van
onbevoegden. Ook rapporteer je over
onregelmatigheden of ordeverstoringen.

Je begeleidt gedetineerden in de
woon- en leefsituatie. Als penitentiair
inrichtingswerker draag je bij aan een
humane uitvoering van de detentie,
beperking van de detentieschade en
voorkoming van recidive.

In deze functie ben je in het
productiebedrijf op je eigen afdeling
verantwoordelijk voor de voortgang
en kwaliteit van jouw productie
doelstellingen. Je stimuleert, begeleidt
en motiveert een groep van gemiddeld
twaalf gedetineerden. Een groot deel van
je tijd ben je actief in de productie met
de gedetineerden bezig, maar als het
nodig is steek je zelf ook de handen uit
de mouwen.

In deze functie begeleid je ingeslotenen
(illegale vreemdelingen) op een positieve
en ondersteunende wijze bij een zinvolle
dagbesteding. Je stimuleert hen om activiteiten
te ondernemen die gericht zijn op een goede en
effectieve terugkeer naar het land van herkomst.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het bewaren
van de orde, rust en veiligheid. Je gaat de dialoog
aan en werkt te allen tijde de-escalerend.
Binnen het detentiecentrum heb je te maken
met verschillende culturen en nationaliteiten.

Locatie

Penitentiaire inrichting, bij voorkeur
binnen een straal van 50 km rondom
jouw woonplaats.

Landelijk inzetbaar, zoveel mogelijk
rekening houdend met jouw woonplaats.

Penitentiaire inrichting, bij voorkeur
binnen een straal van 50 km rondom
jouw woonplaats.

Penitentiaire inrichting, bij voorkeur
binnen een straal van 50 km rondom
jouw woonplaats.

Detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring.

Functie-eisen

• minimaal een mbo-2-diploma
beveiliger.
• minimaal 18 jaar oud.
• onregelmatige diensten zijn voor jou
geen probleem.

Bijzonderheden

Geen

Arbeidsvoorwaarden

Tussen €1.952,37 - €2.554,02 bruto per
maand o.b.v. een 36-urige werkweek.

Opleiding na
indiensttreding

Basisopleiding
44 dagdelen / 6 weken (fulltime)
Functiespecifieke opleiding
16 dagdelen / 8 dagen (fulltime)
Locatie van de opleiding
Nieuwegein of Den Haag

• minimaal een mbo-2-diploma bij
voorkeur richting beveiliging.
• minimaal 18 jaar oud.
• rijbewijs B.
• onregelmatige diensten zijn voor jou
geen probleem.

• géén zichtbare piercings en tatoeages.
• vuurwapendragende functie.
• woonachtig in één van de aangegeven
postcodegebieden in de vacaturetekst.

• minimaal een mbo-4-diploma in de
richting Zorg en Welzijn.
• minimaal 18 jaar oud.
• beschikken over vakkennis op het
gebied van bewaking, begeleiding,
zorg en instructie.
• enige kennis van vreemde talen om
(primair) te kunnen communiceren met
anderstaligen.
• onregelmatige diensten zijn voor jou
geen probleem.

• (minimaal) een mbo-3-diploma in
een technische richting (bijvoorbeeld
productie, onderhoud, logistiek,
metaal, houtbewerking, textiel, voeding
of onderhoud gebouwen) of op het
gebied van Zorg en Welzijn.
• enige jaren relevante werkervaring
indien een andere opleidingsrichting op
mbo-3 niveau op jou van toepassing is.

• minimaal een mbo-2-diploma of
een opleiding op mbo-3- of mbo-4-niveau
in een relevante studierichting (beveiliging,
of Zorg en Welzijn).
• minimaal 18 jaar oud.
• je spreekt bij voorkeur een tweede taal, die
past bij de doelgroep.
• je inlevingsvermogen in mensen van andere
culturen is groot.
• onregelmatige diensten zijn voor jou geen
probleem.

Geen

In deze functie werk je geen onregel
matige diensten.

Geen

Tussen €1.952,37 - €2.683,91 bruto per
maand o.b.v. een 36-urige werkweek.

Tussen €2.101,10 - €2.814,96 bruto per
maand o.b.v. een 36-urige werkweek.

Tussen €2.101,10 - €2.814,96 bruto per
maand o.b.v. een 36-urige werkweek.

Tussen €1.952,37 - €2.683,91 bruto per maand
o.b.v. een 36-urige werkweek.

Basisopleiding
44 dagdelen / 6 weken (fulltime)

Basisopleiding
44 dagdelen / 6 weken (fulltime)

Basisopleiding
44 dagdelen / 6 weken (fulltime)

Basisopleiding
44 dagdelen / 6 weken (fulltime)

Functiespecifieke opleiding
22 dagdelen / 11 dagen (fulltime)

Functiespecifieke opleiding
24 dagdelen / 12 dagen (fulltime)

Functiespecifieke opleiding
18 dagdelen / 9 dagen (fulltime)

Locatie van de opleiding
Nieuwegein of Den Haag

Locatie van de opleiding
Nieuwegein of Den Haag

Locatie van de opleiding
Nieuwegein of Den Haag

Functiespecifieke opleiding
• BOA-opleiding 10 dagen (Nieuwegein)
• Algemene Zelfverdediging, vuurwapen
opleiding en rij –en vervoersopleiding.
Circa 9 weken intern (Assen).

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

