Aspirant Agent (M/V)

Korps Politie Curaçao (KPC) levert een effectieve bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid
van de samenleving van Curaçao. Korps Politie Curaçao bestaat uit de Politiedienst, de
Recherche en Informatiedienst, de dienst Bedrijfsvoering en de bureaus Kwaliteit,
Communicatie & Preventie en Interne Zaken.
De Basis Politie Zorg (BPZ) omvat het leveren van politiediensten in een geografisch beperkt
(werk)gebied, door gekwalificeerde politiemensen, in samenwerking met relevante partners.
Binnen de Basis Politie Zorg worden de werkprocessen Intake, Handhaving, Noodhulp en
Operationele ondersteuning onderscheiden. De mate van bereikbaarheid is voor de invulling
van die processen belangrijk. De politie-inzet in de werkgebieden geschiedt door planmatige
aanpak op basis van vooraf geformuleerde beleidsprioriteiten, is probleemgericht, heeft in
meer of mindere mate een structureel karakter en komt zoveel mogelijk tegemoet aan de
wensen van de gemeenschap.
De veiligheid en rechtshandhaving op Curaçao is een verantwoordelijkheid van het Korps
Politie Curaçao als geheel. Het zorgen voor een veiliger Curaçao en het beheersbaar maken
tegen de verschillende vormen van criminaliteit en onveiligheid, kunnen wij als politie niet
alleen. De politie moet weten wat er leeft en zich afspeelt in haar zorggebieden. Ook moet
ze zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn en optreden waar nodig. Naast veiligheid is
vertrouwen een belangrijke kernwaarde. Vertrouwen in de politie is van invloed op de
subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. Het Korps Politie Curaçao streeft er naar met
haar aanpak het vertrouwen te vergroten.
Wilt u aan de slag bij het Korps Politie Curaçao en optimaal bijdragen aan de veiligheid,
leefbaarheid en het welzijn van de samenleving van Curaçao dan kunt u solliciteren!
Onderdelen van de selectieprocedure zijn onder andere:
- een cognitief capaciteitentoets (w.o. taaltoets);
- fysiek motorisch onderzoek (sporttest);
- psychologisch assessment;
- milieu en antecedentenonderzoek;
- geneeskundige keuring.
De (beste) kandidaten die alle onderdelen van de selectieprocedure succesvol hebben
doorlopen, zullen toegelaten worden tot de Basis Politie Opleiding.
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Algemene omschrijving Opleiding en Functie:
De Basis Politie Opleiding is een beroepsopleiding op SBO 3 niveau en leidt op voor de
functie van Medewerker Handhaving en Noodhulp bij het Korps Politie Curaçao.
Deze functie bestaat uit uitvoering van gebied gebonden handhaving en noodhulp.
Taken zijn onder andere:
- verlenen van noodhulp;
- preventief surveilleren;
- handhaven van openbare orde;
- hulp verlenen;
- toepassen en uitvoering van eenvoudige opsporing;
- toezichthouden, controleren en verbaliserend optreden.
Door het vertalen van de competenties en werkinstructies van het Korps Politie Curaçao
naar deelkwalificaties en onderwijseenheden voldoet de opleiding aan de eisen die het
Korps Politie Curaçao stelt en aan de maatschappelijke vraag met betrekking tot het politie
optreden.
Voorafgaand aan de opleiding wordt de Aspirant Agent in tijdelijke dienst voor de duur van
de opleiding in dienst genomen door het Korps Politie Curaçao.
Functie-eisen:
- Een afgeronde MAVO D, LTS T-stroom, VSBO TKL- niveau, HAVO, VWO, SBO 2 of
hogere opleiding.
- je bezit rijbewijs B of je bent bereid laatstgenoemde binnen twee jaar na aanstelling
te behalen;
- tenminste 17 jaar oud;
- als man een lengte van minimaal 1.70 m of als vrouw minimaal 1.68 m;
- van onbesproken levensgedrag zijn;
- Nederlandse nationaliteit.
Functievereiste competenties:
- informatie verzamelen / analyseren;
- mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- initiatief / durf / risicobewustzijn;
- besluitvaardigheid;
- leervermogen;
- teamgeest;
- gedragsflexibiliteit / aanpassingsvermogen;
- doortastendheid / vasthoudendheid / doorzettingsvermogen;
- integriteit;
- stressbestendigheid.
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Salarisindicatie:
Bij aanvang met de opleiding start in schaal 4 (P)
Beginbedrag: Fl. 2.551,Na afronding opleiding aanvang in schaal 5 (P)
Beginbedrag: Fl. 3.290,Na drie (3) jaar en een positieve evaluatie start schaal 6 (P)
Beginbedrag: Fl. 3.815,Sollicitatieprocedure:
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie voorzien van:
- sollicitatiebrief en meest recente CV;
- een kopie van diploma’s en cijferlijsten;
- volledig ingevuld formulier Staat van Inlichtingen
(downloaden via: www.polis.cw/pap/traha-serka-kpc/);
- kopie van een geldig identiteitsbewijs;
tot uiterlijk 20 december 2018 inleveren bij de Unit HRM van het Korps Politie Curaçao aan
de Winston Churchillweg z/n, tussen 8:00 en 16:00 uur, of via solisita@polis.cw.
Alleen volledige sollicitaties worden in behandeling genomen.
Personen die reeds in de periode van juli 2018 op deze functie gesolliciteerd hebben mogen
na 1 jaar (juli 2019) weer solliciteren indien er vacatures zijn.
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