INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE SELECTIEPROEVEN
EXTERNE KANDIDATUUR: BEVEILIGINGSAGENT VAN POLITIE
Kader voorbehouden DPRS:

IDENTITEIT

INVULLEN IN HOOFDLETTERS, EEN SYMBOOL PER VAKJE

Rijksregisternummer

-

-

Dit is terug te vinden op de keerzijde van de identiteitskaart.

N

F

D

Taal voor de proeven

Naam

Gehuwde vrouwen gebruiken hun meisjesnaam.

Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats Stad
Geslacht:

/
V

M

aDRES EN CONTaCT
Straat
Nr
Gemeente
Land
Gsm
E-mail

/

Nationaliteit
Land

X

(Gelieve zo snel mogelijk elke adreswijziging door te geven. ) 

Postcode

Bus

Correspondentie kan je zowel via e-mail als via post ontvangen. We raden je aan om regelmatig je inbox (ook spamfolder)
te controleren.

Mijn mogelijke onbeschikbaarheden (examen, vakantie, niet in het land, enz.):
Van

/

/

tot

/

/

Van

/

/

tot

/

/

Van

/

/

tot

/

/

Wij houden rekening met uw onbe-schikbaarheden in de mate van het mogelijke. Opgelet! Deze onbeschik-baarheden
kunnen de tijdsduur van uw selectieprocedure verlengen.

Zie volgend blad

Website : www.jobpol.be - job infolijn (gratis nummer) : 0800 99 404 - E-mail : rekrutering@police.belgium.eu

ALGEMENE GEGEVENS
Categorie(ën)

Rijbewijsnummer
Hoogst behaalde diploma
Studierichting

Heb je reeds gesolliciteerd voor een functie als politieambtenaar?
Zo ja, binnen: Officierskader
Middenkader
Basiskader
Kader van agenten

Ja

Neen

Beveiligingskader

INDIEN JE REEDS BIJ DE POLITIE WERKT
Korps/Directie
Korps/Directie nr.
Categorie
Huidig kader/niveau

Identificatienummer 4 4 Politieambtenaar
Officier/Niv. A
Basis/Niv. C

Straat
Nr.
Gemeente

Datum

CALog
Midden/Niv. B
Agent/Niv. D

Bus

/

/

-

Postcode

Handtekening
van de kandidaat

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de selectiereglementen en de medische selectiecriteria.
(te consulteren op jobpol.be)
Ik weet dat mijn sollicitatie via dit formulier ook inhoudt dat ik een fysieke geschiktheidsproef zal moeten afleggen op de eerste
selectiedag en ik hiervoor onmiddellijk kan worden uitgenodigd omdat ik er fysiek klaar voor ben.
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de Privacy-inhoud, zoals die gepubliceerd is op jobpol.be.

Een volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende:
o het volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
o een recent blanco uittreksel (model 1) uit het strafregister
(maximum drie maanden oud);
o Eventuele documenten waarmee je volledige of gedeeltelijk kan
vrijgesteld worden van de selectieproeven.

Je kandidaatstelling zal pas geregistreerd worden wanneer de
dienst Rekrutering en Selectie in het bezit is van alle documenten

Gelieve het inschrijvingsdossier terug te
sturen vóór de uiterst inschrijvingsdatum:
Via e-mail:
Gpi.RecSel.Ops.NL@police.belgium.eu
OF
Via post:
FEDERaLE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Politiepersoneel BAGP
Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL

ONTBREKENDE DOCUMENTEN MOETEN BINNEN 10 DAGEN NAGESTUURD WORDEN.
Website : www.jobpol.be - job infolijn (gratis nummer) : 0800 99 404 - E-mail : rekrutering@police.belgium.eu

