Medewerker arbeid
(werkmeester)
Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen houden we ons
niet alleen bezig met het uitvoeren van vrijheids
straffen, maar ook met de mensen die dit
ondergaan. Jij hebt de juiste persoonlijkheid om
gedetineerden in een volwaardig productiebedrijf
te begeleiden.

Wat je gaat doen
In deze functie ben je in het productiebedrijf op je
eigen afdeling verantwoordelijk voor de voortgang en
kwaliteit van de aan jou opgedragen productie
doelstellingen. Daarnaast weet je discipline,
verwachtingen, grenzen en regels onder de aandacht te
brengen en ben je verantwoordelijk voor een passende
werksfeer. 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. Je staat tussen je
mensen zonder dat dit je positie aantast.

Verder voer je voortgangsgesprekken met de
gedetineerden en treed je op als praktijkopleider
voor degenen die een leertraject volgen. Ook zorg
je voor de productieplanning, de verloning van
gedetineerden, de kwaliteitsborging en periodiek de
rapportages over het gedrag en het leertraject van
de gedetineerden.

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

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dienstverband

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.

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

Selectietraject
Arbeidsvoorwaarden
Minimum salaris € 1.999 bruto per maand.
Maximum salaris € 2.679 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een
volledige werkweek (36 uur). De functie is
ingeschaald in functieschaal 6.

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.

Contactgegevens
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.
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