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Stages
Moet je tijdens je studies een stage volgen in een organisatie? Dan vormt Politiezone Antwerpen misschien
wel jouw geschikte stageplaats.

Ons korps is het grootste van België met meer dan 2 600 collega's. Het grootste deel daarvan zijn operationele medewerkers
die het politiewerk voor hun rekening nemen. Zij worden ondersteund door onze burgercollega's die vaak een administratief
of logistiek profiel hebben. De verschillende afdelingen en diensten dragen allemaal hun steentje bij om onze missie, visie en
waarden [1] vorm te geven.

Voorwaarden
Je zit in je laatste bachelorjaar of je bent masterstudent.
Je kan minstens drie maanden stage lopen. Houd er ook rekening mee dat er vaak geen veldwerk mogelijk is omwille
van jouw (en onze) veiligheid. Je zal dus niet kunnen patrouilleren in een politievoertuig.

Stageplaatsen
We sommen hieronder de diensten op die stageplaatsen aanbieden. Bij sommige is er een specifieke studierichting of niveau vereist.
Communicatie: bachelor of master communicatiewetenschappen, journalistiek, woordvoering
Diversiteit: voorkeur voor masterstudenten (criminologie, sociologie, psychologie, antropologie ...). Deze stageplaats is
uitsluitend gericht op beleidsmatig werk.
Financiën en logistiek: bachelor facility management, accountancy-fiscaliteit, vastgoed of logistiek
HRM:
bachelor data science: affiniteit met data-analyse, big data, visualisatietechnieken en/of data science
bachelor personeelswerk/master A&O psychologie/master na master human resources management
ICT: bachelor of master computerwetenschappen of netwerk-/systeembeheer
Informatiegestuurde politiezorg (IGPZ): bachelor rechtspraktijk/master computerwetenschappen, rechten of criminologie
Interne dienst voor preventie op het werk: master veiligheidswetenschappen/bachelor integrale veiligheid
Juridische dienst: master rechten
Klantenmanagement: geen voorkeur
Lokale recherche: laatstejaarsstudenten master criminologie
Onthaal: bachelor toerisme, toegepaste psychologie of communicatiemanagement/master
communicatiewetenschappen, psychologie of sociologie
Openbare orde: bachelor evenementen
Sociale dienst jeugd, gezin & nazorg: bachelor sociaal werk optie maatschappelijk werk
Verkeer: master criminologie, verkeerskunde of mobiliteitswetenschappen
Voldoe je aan de voorwaarden? Vul dan het formulier [2] in.
We bekijken je aanvraag samen met de dienst waarvoor je solliciteert. Kom je in aanmerking, dan volgt een gesprek met het
diensthoofd. Als dat positief verloopt, gaat de personeelsdienst aan de slag om je stagecontract in orde te brengen. Er volgt
eveneens een veiligheidsverificatie en je zal een geheimhoudingscontract moeten ondertekenen.

Vragen van studenten
Politiezone Antwerpen wordt overstelpt met allerhande vragen van studenten. De vraag is echter groter dan de capaciteit om
aan elke vraag tegemoet te komen. Politiezone Antwerpen werkt om die reden niet mee aan eindwerken, thesissen,
interviews of aanvragen van cijfermateriaal/statistieken.
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