Federal Offer 2310

VAKMAN - LID

Taalregeling van de vacature: NL
Graad:
Niveau: D
Klasse (niveau A): Nihil
Eenheid aanbod: CG - CSD OVL - MIDDELEN - LOG EN FIN
BEHEER
Provincie van de vacature:
Gespecialiseerde betrekking: {Specialization_x003A_LabelNL}
Aantal vacatures: 1
Publicatiedatum: 04/12/2020
Datum van intrekking van de publicatie : 25/12/2020

Bestaansreden van de functie
Gewenst profiel
Niveau D - Lid

Activiteiten
Logistieke ondersteuning
logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende
procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking
worden gesteld optimaal te beheren.
Verhuizingen doen, leveren en verwijderen van meubilair
Kleine onderhoudswerken doen
Steun leveren aan de gespecialiseerde vakmannen
Specifieke opdrachten vervullen: sneeuwruimen, wapenkoffers
monteren

Vaardigheden
Connaissances pratiques

Beschrijving van de entiteit
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve
overheden en andere eenheden van de geintegreerde politie die
werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente
nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog
niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan
de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er
aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan
te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.
PLIF/Logistiek van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop
toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt
voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het
arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Logistiek neemt
eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en
transparant beleid 'logistiek' binnen de CSD en de FGP.
PLIF/Financien van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop
toe dat de niet-operationele steun inzake financien verzekerd wordt
voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het
arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Financien
neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal
en transparant beleid 'financien' binnen de CSD en de FGP.

Kennissen
Connaissances

NL: Skill Relation Management
Attitudes attendues

