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Vacature adviseur beleid en communicatie 

De lokale politiezone Berlaar-Nijlen is dringend op zoek naar een adviseur beleid en communicatie. Ben je 
op zoek naar een uitgebreid en afwisselend takenpakket, met de nodige verantwoordelijkheid? Lees dan 
zeker verder. 

Als adviseur beleid en communicatie ben je enerzijds, samen met de beleidssecretaris, verantwoordelijk 
voor de zuil “beleidsondersteuning en interne werking”. Je zal onder meer instaan voor het uitwerken van 
processen en procedures in het kader van het personeels- en opleidingsbeleid, het uitwerken van 
richtlijnen om de organisatie efficiënter te laten werken, de voorbereiding van samenwerkingsprotocollen 
met andere politiezones en externe partners en het ontwikkelen en opvolgen van actieplannen en 
projecten welke kaderen in het Zonale Veiligheidsplan. Je krijgt de belangrijke taak om nieuwe 
medewerkers goed te onthalen en onze mentoren te begeleiden. We verwachten dat je een heldere 
vertaalslag hebt om wetten en richtlijnen om te zetten naar bruikbare onderrichtingen voor het 
personeel.  

Op het vlak van communicatie verwachten we van de adviseur dat je instaat voor de interne en externe 
communicatie, zowel op beleidsvlak als op uitvoerend vlak. Je start met de uitwerking van een 
performant en accuraat intern en extern communicatiebeleidsplan en stippelt aan de hand daarvan het 
communicatiebeleid van de politiezone uit.  
We verwachten dat je een grondige kennis hebt over sociale media, communicatieprocessen en 
communicatieplanning. Maar ook het uitvoerende werk mag je niet afschrikken. Je zorgt voor bijdragen 
aan de gemeentelijke informatiebladen en je zorgt voor de redactie en opmaak van informatieve 
themafolders, brochure en het jaarverslag etc. conform de huisstijl.  Je maakt persberichten op, 
organiseert persconferenties en fungeert als woordvoerder naar de media, na overleg met de korpschef. 
Hiervoor waak je over een goede verstandhouding en communicatie met de persmagistraat en de leden 
van de pers. 
Je biedt ook ondersteuning aan discipline 5 in het kader van de noodplanning.  
 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stel jezelf dan kandidaat voor 25 juli 2018 via 
sam.vanderoost@police.belgium.eu met vermelding van “kandidatuur adviseur beleid en communicatie”. 
Gelieve een uittreksel uit het strafregister (minder dan drie maanden oud) en een kopie van uw diploma 
bij te voegen. De ingangsdatum van de vervangingsovereenkomst is 01 oktober 2018, maar in overleg is 
vroegere indiensttreding mogelijk. 

Kandidaturen mogen rechtstreeks naar de politiezone verzonden worden ter attentie van ADV. Sam 
Vanderoost, Politiezone Berlaar-Nijlen, Statiestraat 11 - 2560 NIJLEN. 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature kan u terugvinden op www.jobpol.be of bekomen bij 
Adv. Sam Vanderoost, telefoon 03 / 466 16 85.  
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