Beste

Bij Politie Gent vinden we diversiteit en multicultureel vakmanschap belangrijk, om ons werk als
politie goed te kunnen doen. Daarom wensen we als Gents politiekorps ook een betere afspiegeling
te zijn van de diversiteit van onze stad. Met de campagne 100% (FL)IK richt Politiezone Gent zich
vooral naar Gentenaars en ‘nieuwe Gentenaars’ om de job van politie te leren kennen en hen te
stimuleren om te kiezen voor een carrière bij de politie. In het kader hiervan, is er een
begeleidingstraject, hetgeen een voorbereiding inhoudt van alle proeven die deel uitmaken van de
selectieprocedure van de federale politie. Iedereen, vanaf 17 jaar met een diploma van het secundair
onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) of laatstejaarsstudenten kan/kunnen deelnemen aan het
begeleidingstraject. Let op: voor de inschrijving van de selectieproeven bij de federale politie gelden
nog andere voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de website van de federale politie www.jobpol.be. Om
de begeleiding zoveel als mogelijk af te stemmen op de behoeftes van elke kandidaat, starten we
met de afname van het functioneel parcours (de sportproef) en een reeks cognitieve testen
(taalproeven en numerieke testen).
Om in te stromen in ons begeleidingstraject, is het interessant om op 30 november 2017 naar onze
oriënteringsavond te komen. We willen hier graag nog wat extra reclame voor maken, en zijn in het
kader daarvan op zoek naar de verantwoordelijke bij Stad Gent die werkt rond etnisch-culturele
verenigingen. Het zou namelijk interessant zijn te weten welke sociale organisatie(s) in Gent ons
kunnen helpen de bekendheid van ons begeleidingstraject te vergroten, en mensen aan te sporen
naar de oriëntatieavond te komen op 30 november.
Inschrijven voor de oriënteringsavond is noodzakelijk en kan tot en met 23 november 2017 via
www.honderdprocentflik.be, tabblad ‘events’. Onder het tabblad ‘begeleidingstraject’ kan men meer
info terugvinden over het begeleidingstraject zelf.
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