Complexbeveiliger
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder
andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen. Dat doen we op verschillende locaties
in heel Nederland. Veiligheid is een erg belangrijk
thema bij DJI. Daarin speel jij als complexbeveiliger
een belangrijke rol.

Wat je gaat doen
Je draagt als complexbeveiliger bij aan de veiligheid
door het uitvoeren van toe- en uitgangscontroles.
Je controleert legitimatiebewijzen, checkt in- en
uitgevoerde goederen en informeert medewerkers en
bezoekers over huisregels en veiligheidsvoorschriften.
In jouw werk controleer je onder meer op veiligheids
aspecten en op de aanwezigheid van onbevoegden.
Als je onregelmatigheden of ordeverstoringen
constateert, dan rapporteer je deze. Locaties van
DJI zijn gevangenissen, huizen van bewaring,
detentiecentra, jeugdinrichtingen en forensisch
psychiatrische centra. De taken verschillen dan ook
per locatie.

Functie-eisen
Kandidaten voor deze functie zijn minimaal in het
bezit van een mbo-2-diploma beveiliger of een
opleiding op mbo-3- of mbo-4-niveau in een
relevante studierichting (beveiliging). Je bent
minstens 18 jaar oud en hebt een evenwichtige
persoonlijkheid. Daarnaast ben je representatief, fit
en stressbestendig. Het werken in onregelmatige
diensten vind je geen probleem. Je bent uiteraard
bereid om één of meerdere interne opleidingen te
volgen die passen bij het werk dat je gaat doen.

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

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband

Minimum salaris € 1.779 bruto per maand.
Maximum salaris € 2.431 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een
volledige werkweek (36 uur). De functie is
ingeschaald in functieschaal 4.

Wij hanteren een contractduur van 2 jaar
met zicht op een vaste aanstelling.

Salarisomschrijving
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op
een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende
maand. Het Rijk hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van
mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden
behoren onder meer betaald ouderschapsverlof
(onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra
verlofregeling voor ouderen en een vergoeding
woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeids
voorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

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