Inrichtingsbeveiliger
De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen
verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en
vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de
dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Binnen de
Rijks Justitiële Jeugdinrichting (locaties in Spijkenisse, Breda
en Nijmegen) zorg jij er als inrichtingsbeveiliger voor dat
jongeren die er verblijven de kans krijgen om een
maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Functie-eisen
Je bent in het bezit van een MBO-2-diploma beveiliger. Je bent
minimaal 18 jaar oud en hebt een evenwichtige persoonlijkheid.
Werken in onregelmatige diensten vind je geen probleem. Je
bent representatief, fit en stressbestendig.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wat je gaat doen
Als inrichtingsbeveiliger draag je bij aan de veiligheid door het
uitvoeren van verschillende controles, zoals de toe- en uitgang,
goederen, kamers, buitenterrein, in- en uitgaande voertuigen en
de jongeren. Je informeert medewerkers, jongeren en bezoekers
over de huisregels en de veiligheidsvoorschriften. Je houdt
toezicht op en begeleidt jongeren tijdens transport, bezoek,
plaatsing in de opvang, verblijf in de buitenlucht en andere
activiteiten zoals het bedienen van de telefooncentrale. Tevens
ondersteun jij in enkele gevallen de groepsleider en pedagogisch
medewerker bij het verzorgen van jongeren. Wanneer je
onregelmatigheden of ordeverstoringen constateert, dan
rapporteer je deze. Tot slot heb je ook nog een rol als
bedrijfshulpverlener.

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

Arbeidsvoorwaarden
Minimum salaris € 1.991,42 bruto per maand.
Maximum salaris € 2.605,10 bruto per maand.
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek
(36 uur). De functie is ingeschaald in functieschaal 4.

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 woonwerkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket
deels zelf samenstellen.

Dienstverband
Wij bieden een vaste aanstelling (eventueel met proeftijd).

Selectie traject
Het selectietraject bestaat uit een sollicitatiegesprek,
meeloopdag, een arbeidsvoorwaardengesprek en de Verklaring
Omtrent het Gedrag.
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