Beveiliger
Dienst Vervoer en Ondersteuning
De Dienst Vervoer en Ondersteuning, DV&O,
zet medewerkers in voor de beveiliging van
overheidsgebouwen en -organisaties.
De dienst vraagt veel, maar heeft ook veel
te bieden. Als (gewapende) beveiliger wacht
jou een uitdagende, veelzijdige functie bij
een professionele organisatie.

Wat je gaat doen
Veiligheid is erg belangrijk voor de opdrachtgevers van
de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Als beveiliger
draag je daaraan bij door het uitvoeren van toe- en
uitgangscontroles. Je controleert legitimatiebewijzen,
schrijft bezoek in en uit en checkt in- en uitgevoerde
goederen. Ook informeer je medewerkers en
bezoekers over huisregels en veiligheidsvoorschriften.
Je concrete werkzaamheden zijn afhankelijk van
de locaties. Dat kunnen justitiële inrichtingen zijn,
de Nationale Politie of een andere organisatie binnen
de Rijksoverheid.

In jouw functie controleer je onder meer op
veiligheidsaspecten en op de aanwezigheid van
onbevoegden. Als je onregelmatigheden of
ordeverstoringen constateert, dan rapporteer je deze.
In voorkomende gevallen help je bij het vervoeren
van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

Functie-eisen
Kandidaten voor deze functie zijn minimaal in het
bezit van een mbo-2-diploma bij voorkeur richting
beveiliging of mbo-3- of mbo-4-niveau. Het gaat
hier om een redelijk zware functie waarvoor je een
evenwichtige persoonlijkheid moet hebben. Dat is
dan ook de reden dat we een minimumleeftijd
hanteren van 18 jaar. Verder moet je een rijbewijs B
hebben en beschikken over eigen vervoer. Je bent fit
en stressbestendig en hebt geen bezwaar tegen
onregelmatige diensten. Bij gebleken geschiktheid en
aanname ga je direct de basisberoepsopleiding (BBO)
in en word je daarna zo breed mogelijk opgeleid.
Hier horen o.a. een opleiding tot BOA, een
vuurwapenopleiding en de vervoersopleiding bij.

Je woont bovendien in één van de volgende
postcodegebieden:
10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-2627-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-4253-66-67-68-73-80-81-82.

Dienstverband

Jij bent het visitekaartje

Dienst Vervoer en Ondersteuning

Je hebt als beveiliger DV&O een representatieve
functie. Je bent het visitekaartje van de overheid,
maar zeker ook van de DV&O. Hierdoor wordt als
aanvullende eis gesteld dat piercings en tatoeages
niet zichtbaar mogen zijn tijdens het uitvoeren van de
functie (ook niet in zomertenue, korte mouwen).
Zijn deze wel zichtbaar of heb je hier principiële
bezwaren tegen, dan kun je niet naar deze functie
solliciteren.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een
landelijk opererende organisatie en maakt onderdeel
uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Met de
activiteiten vervoer, bijstand en beveiliging levert de
DV&O met circa 1.300 medewerkers een bijdrage aan
de belangrijkste taak van DJI, namelijk de tenuitvoer
legging van vrijheidsbenemende straffen en/of
maatregelen.

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
Minimum salaris € 1.755 bruto per maand.
Maximum salaris € 2.519 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een
volledige werkweek (36 uur). De functie is
ingeschaald in functieschaal 4/5.

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 volledige
vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je
arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Je krijgt een tijdelijk contract voor de duur van de
opleiding. Na het behalen van de vereiste opleidingen
en bij goed en volledig functioneren volgt een vast
dienstverband.

Bijzonderheden
De beveiliger DV&O wordt gedetacheerd bij één van
de klanten of opdrachtgevers van de DV&O. Na een
bepaalde periode kan de beveiliger worden over
geplaatst naar een nieuwe opdrachtgever. Je bent
landelijk inzetbaar, maar er wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met jouw woonplaats.

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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