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Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS. We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken
met state-of-the-artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. De grootste stad van
Vlaanderen is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor
avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij.

Pak het ook ANDERS aan
Politie Antwerpen pakt het ANDERS aan. Het grootste lokale politiekorps van België is 24/7 in de weer voor de veiligheid van
de bewoners en de bezoekers van haar stad. Interventieploegen rijden rond in mobiele kantoren. De wijkpolitie houdt de
vinger aan de pols in de straten van Antwerpen. Speciaal opgeleide en uitgeruste snelleresponsteams en gedreven
speurders bieden een antwoord op de uitdagingen van de grootstad. De Antwerpse politie kan bovendien rekenen op
ondersteuning door burgerpersoneel voor en achter de schermen.

Vijf redenen om te werken bij Politie Antwerpen [1]
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Zit er een inspecteur in jou?
Ben jij sociaal en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan schuilt er misschien wel een inspecteur in jou. Van
betogingen en evenementen tot wijkwerking en dringende noodinterventies. Het takenpakket van een inspecteur is zeer
uiteenlopend. In jouw job leg je je toe op gemeenschapsgerichte politiezorg. Dat wil zeggen dat je oplossingsgericht werkt en
met veel aandacht voor de bewoners en bezoekers van Antwerpen. Teamwerk met je ploeggenoten is van zéér groot belang.
Samen sta je altijd sterker.

Schrijf je hier in [2]

Meer info [3]

Politie zoekt burgerpersoneel
De politie is voortdurend op zoek naar collega’s met de meest gevarieerde achtergrond. We hebben niet enkel behoefte aan
politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici,
boekhouders, technici en andere specialisten. Ook interesse om het eens ANDERS aan te pakken? Kijk snel of er voor jou
een gepaste functie open staat.

Ontdek onze vacatures [4]

Meer info [5]

Abdel, wijkwerking
"Ik heb in ons korps al verschillende jobs gedaan: dringende interventies, onthaal van slachtoffers, behandeling van
klachten, onderzoek naar autodiefstallen … Die diversiteit heeft me altijd aangesproken. Werken bij de politie is zo
afwisselend dat ik zelfs na al die tijd nog steeds met veel goesting aan de dag begin. Ik haal ook veel voldoening uit de
maatschappelijke rol die ik als politieagent vervul. Ik sta dicht bij de burger en kan voor iemand het verschil maken."
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-Abdel, wijkwerking-

Bram, interventie
"Ik ben gestart bij de mobiele eenheid en ontdekte daar de verschillende aspecten van de job. Dankzij de ervaring op
het terrein én de verschillende opleidingen heb ik een goede basis gelegd voor mijn verdere carrière bij het korps.
Sinds juni 2016 werk ik bij noodhulp, waar geen enkele dag dezelfde is. We voeren dringende en niet-dringende
opdrachten uit die bij onze radiokamer en de Blauwe Lijn binnenkomen. Ik mag werken in het mooiste 'bureau' van het
land: Antwerpen, een grote, bruisende en levende metropool!"
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-Bram, interventie-

Evelien, interventie
"Als interventie-inspecteur kom je vaak als eerste ter plaatse bij een opdracht. We maken echt alles mee: van
overtredingen en diefstallen tot zware misdaden. Naast de inhoudelijke afwisseling werk je in Antwerpen ook nog eens
met uiteenlopende doelgroepen en op verschillende locaties. Hou je van een nine-to-fivejob en een vaste taakinhoud,
dan is deze job waarschijnlijk niets voor jou. Kijk je er integendeel naar uit om elke dag voor nieuwe uitdagingen te
staan samen met je collega's, dan ben je aan het juiste adres!"

-Evelien, interventie-

Freddy, diensthoofd telecommandokamer
"Ik werk al meer dan 25 jaar bij de politie van Antwerpen en heb al heel wat watertjes doorzwommen. Van interventie
over wijkwerking naar recherche en nu de telecommandokamer. Tijdens mijn carrière heb ik zowel angst en euforie als
verdriet en voldoening gekend. Maar het gevoel van 'gewerkt te hebben', heb ik nog nooit gehad. Als je een job doet
waarvan je houdt, hoef je geen dag te 'werken'. Samengevat: werken bij Politie Antwerpen is 'waking up with
determination and going to sleep with satisfaction'!"

-Freddy, diensthoofd telecommandokamer-

Mohamed, mobiele eenheid
"Ik ben adjunct-pelotonscommandant bij de mobiele eenheid. Wat mij aanspreekt is dat ik veel op het terrein werk. De
sfeer zit bovendien zeer goed bij de mobiele eenheid, er is een echt groepsgevoel. Je werkt vaak met elkaar samen en
dat maakt het werk net aangenaam."
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-Mohamed, mobiele eenheid-

Sarah, interventie
"Politieman of -vrouw zijn moet je écht willen. Want het is niet eenvoudig. Ik werk in Borgerhout, en een diverse wijk als
de onze vraagt een open ingesteldheid en veel flexibiliteit. Soms moet je enkel helpen bij het invullen van een
Europees aanrijdingsformulier, wat voor mensen behoorlijk Chinees kan zijn. Maar net zo goed kom je terecht bij een
inbraak waar de dieven nog aanwezig zijn. Dan giert de adrenaline natuurlijk door je lijf."
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-Sarah, interventie-

Lees ook
30/07/2019: Politie Antwerpen is ANDERS [6]

Kalender

Heb je nog vragen? Of ben je
nieuwsgierig naar onze
vacatures? Maak dan kennis met
ons promoteam [7] tijdens
volgende evenementen.
Opgelet! Politie Antwerpen
volgt de richtlijnen van de FOD
Volksgezondheid en schort alle
infosessies en jobbars tijdelijk
op.
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