Detentietoezichthouder
Een detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring
heeft de verantwoordelijkheid voor vreemdelingen
die aan de grens geweigerd zijn en voor illegale
vreemdelingen en drugskoeriers. Door jouw werk
als detentietoezichthouder draag jij bij aan een
rechtvaardige en veilige samenleving.

Wat je gaat doen
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 centrum heb je te maken met
verschillende culturen en nationaliteiten.

Functie-eisen
Je bent minimaal in het bezit van een mbo-2-diploma
of (bij voorkeur) mbo-3- of mbo-4-niveau in een
relevante studierichting (beveiliging of Zorg en Welzijn).
Je bent minstens 18 jaar oud en hebt een
evenwichtige persoonlijkheid. Daarnaast spreek en
schrijf je goed Nederlands en beheers je bij voorkeur
een tweede taal, die past bij de doelgroep.
Je inlevingsvermogen in mensen van andere culturen
is groot. Je treedt zeker en met rust op en weet dit
gedrag te handhaven, ook in lastige situaties.

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 € 2.209,35 bruto per maand.
Maximum salaris € 2.871,26 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een
volledige werkweek 36 uur). De functie is
ingeschaald in functieschaal 4/5.

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 arbeidsvoorwaardenpakket 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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