Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
De selectieprocedure voor executieve functies
bestaat uit verschillende selectieonderdelen.
Per onderdeel wordt bepaald of je aan de vereisten
voldoet en je dus de vervolgstap in de procedure
mag zetten. De executieve functies binnen DJI zijn:
• Complexbeveiliger
• Penitentiair inrichtingswerker
• Begeleider arbeid gedetineerden
(Medewerker Arbeid)
• Detentietoezichthouder
• Beveiliger DV&O

1. Solliciteren
Alle vacatures van DJI zijn te vinden op
www.werkenvoornederland.nl. Hier kun je de
vacature van je voorkeur opzoeken en je sollicitatie
(brief én cv) uploaden.

2. Compleetheidstoets
Heb je alle vereiste documenten aangeleverd?
Dit is een voorwaarde om de procedure te kunnen
vervolgen.

3. Toetsing op harde criteria
In deze eerste inhoudelijke toetsing beoordelen wij
jouw sollicitatie op de harde criteria zoals benoemd in
de vacaturetekst. Denk hierbij aan je vooropleiding,
woonplaats en werkervaring.

4. Online capaciteitentest en
persoonlijkheidsvragenlijsten
Dit is een onderdeel van de selectieprocedure om vast
te kunnen stellen of je in voldoende mate over de
eigenschappen en het gewenste werk- en denkniveau
beschikt. Wij richten ons in de capaciteitentest op
mbo werk- en denkniveau. Dit betekent dat wij
jouw resultaten zullen vergelijken met een
mbo-normgroep.

5. Landelijke selectiedag
Als je de online capaciteitentest met goed gevolg hebt
afgerond, dan ontvang je een uitnodiging voor één
van onze selectiedagen.

Tijdens deze selectiedag doorloop je 4 onderdelen.
•
•
•
•

Speeddate met leidinggevende(n) van DJI
Controletest op de online capaciteitentest
Sporttest (fysieke vaardigheidstoets)
Diepte-interview selectiepsycholoog

Als je alle onderdelen op de selectiedag met succes
hebt doorlopen, dan word je voorgedragen aan een
inrichting binnen een straal van 50 km rondom je
woonplaats.

6. Verklaring Omtrent het Gedrag
Na het succesvol doorlopen van de selectiedag
ontvang je een e-mail van Dienst Justis om een
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) aan te vragen.
Deze VOG is noodzakelijk om in dienst te kunnen
treden bij DJI.

7. Vervolggesprek bij de penitentiaire
inrichting
Tijdens dit ‘klikgesprek’ maak je kennis met je
potentiële leidinggevende en eventueel een directe
collega. Ook dit is nog een beslismoment, bereid je
dus goed voor!

8. Medische keuring
Voor alle executieve functies is het noodzakelijk dat je
een medische keuring ondergaat. Het onderzoek
bestaat uit 2 onderdelen: een vragenlijst over jouw
gezondheid en een fysieke keuring.

9. Arbeidsvoorwaardengesprek
Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over je
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Op basis
van de gemaakte afspraken tijdens dit gesprek krijg
je vervolgens je aanstellingsbrief.
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