Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten
(m/v)

JOBINHOUD
Je bent jong en je wil een job als geen ander?
Word één van de twaalf nieuwe controleurs voor het rookverbod en de verkoop van
alcohol aan jongeren.
Iets voor jou? Doe snel de test!
Je bent -26
Als controleur werk je undercover. Je duikt regelmatig het nachtleven in om de
fuifomgeving voor jongeren veilig te houden. Dankzij je jonge jaren val je niet op. Sociale
media kennen voor jou geen geheimen: jij weet alle feestjes te vinden.
Je bent liever onderweg dan geparkeerd aan een bureau
Afwisseling, dat heb jij nodig. Elke dag kom je op nieuwe plaatsen en ontmoet je nieuwe
mensen. Dat je in je eigen streek kan werken, is mooi meegenomen.
Jouw planning is jouw keuze
Je plant je controles alleen, of samen met een collega als dat beter uitkomt. Het gaat er
om dat je je doelstellingen haalt, de rest is aan jou!
Je bent goed met mensen
Jij weet dat je niet met het vingertje moet wijzen om te overtuigen. Als de gemoederen
hoog oplaaien hou jij het hoofd koel.
Je bent je netwerk
Je bent controleur, geen superheld die overal tegelijk kan zijn. Daarom hou je een goed
contact met de lokale overheden en politiediensten. Zo blijf je op de hoogte én kan je
zelf op hulp rekenen. Je werkt zoveel mogelijk samen met lokale verenigingen en
jeugdorganisaties.
Je gelooft in gezondheid
Voor jou is een rookvrije horeca niet meer dan normaal. Jongeren met een
alcoholvergiftiging op de spoedafdeling helemaal niet. Je bent fier dat je je steentje kan
bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een afwisselende job, die je voor een groot deel zelf kan invullen.
Toch sta je er nooit alleen voor: je teamleider helpt je om je doelstellingen te halen en
ondersteunt je tijdens grote controleacties. Enkele keren per maand kom je naar het

hoofdkantoor in Brussel om met je collega’s te overleggen en actuele dossiers te
bespreken. Je krijgt ook regelmatig praktische opleidingen en trainingen.

Meer info over de jobinhoud en over de werkgever?
Els Vrindts – Celhoofd Inspectie Consumptieproducten-Vlaanderen
Tel.: 02 524.74.54
E-Mail: els.vrindts@gezondheid.belgie.be
Paul Van den Meerssche – Diensthoofd Inspectie Consumptieproducten
Tel: 02/524.74.51
E-Mail: paul.vandenmeerssche@gezondheid.belgie.be
Meer info over de selectieprocedure?
Lindsay Temmerman – Stafdienst Personeel en Organisatie
Tel: 02/524.93.53
E-Mail: lindsay.temmerman@gezondheid.belgie.be
COMPETENTIES
Gedragsgerichte competenties






Je gaat op een zelfstandige manier om met problemen en lost ze op.
Je zoekt alternatieven en je voert de gekozen oplossing uit.
Je bent klantgericht ingesteld. Je begeleidt interne en externe klanten op een
transparante, integere en objectieve manier. Je biedt hen een persoonlijke
dienstverlening en onderhoudt met hen een constructieve relatie.
Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken. Je
neemt jouw verantwoordelijkheid op voor de correctheid van door jou
ondernomen acties.
Je reageert resultaatsgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat
constructief om met kritiek.
Je kan op een gerichte manier gegevens analyseren en je beoordeelt op een
kritische manier je verkregen informatie.

Technische competenties




Je communiceert mondeling op een heldere en duidelijke manier.
Je bent in staat om gegevens om een correcte manier schriftelijk te rapporteren.

Pluspunten





Je hebt een sterke voeling met wat leeft bij jongeren, met hun cultuur en
subculturen. Je toont interesse in de problematiek van roken en van
alcoholmisbruik bij jongeren.
Kennis van het Frans is een pluspunt, voor controles op het Brussels
grondgebied.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je bent bereid tot avond - en weekendwerk.

WERKGEVER
De Controledienst Tabak en Alcohol maakt deel uit van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Klantgerichtheid, innovatie, integriteit, duurzaamheid, ruimte voor talenten, samen in
respect zijn onze waarden. Elke dag opnieuw zorgen we ervoor dat dit geen woorden
op papier blijven, maar dat ze echt worden toegepast.
Lees meer over onze activiteiten op www.gezondheid.belgie.be .

ARBEIDSVOORWAARDEN
Je wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst als Controleur
Consumptieproducten met weddeschaal B1.
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan
de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Premies




Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet aan belasting onderhevig:
o Forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten van 208,64 euro per maand
o Internetabonnement van 25 euro per maand
o Forfait voor aankoop van een smartphone van 16,5 euro per maand
Eindejaarspremie en vakantiegeld

Voordelen eigen aan de functie








Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen (binnen een
gelimiteerd kilometercontingent)
Laptop en printer
Veiligheidsmateriaal
Mobiel data-abonnement voor smartphone, tablet of laptop
Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor uren die je in het weekend of ’s
nachts werkt
Flexibele werkuren en thuiswerk
Bij gebruik van je eigen wagen:
o Winterbanden
o Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen

Algemene voordelen









Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
Voordelige hospitalisatieverzekering
Gemakkelijk bereikbaarheid van het hoofdkantoor met het openbaar vervoer
26 verlofdagen per jaar en tot 12 recuperatiedagen als je je doelstellingen bereikt
Betaald verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Diverse sociale voordelen bv. tussenkomst voor bril of lenzen
Aanbiedingen en voordelen via de Fed+-kaart voor alle federale ambtenaren
Bedrijfsrestaurant

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op
www.fedweb.belgium.be, het portaal van het federale personeel.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Diploma: je bent op 1 oktober 2016 houder van een Bachelordiploma.
Deze vacature wordt ingevuld via een startbaanovereenkomst. Hierdoor mag je niet
ouder zijn dan 26 jaar om in aanmerking te komen voor deze job.

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure omvat een gevalstudie (1 uur) en een interview (1 uur).
Je lost eerst de case study op, zodat de jury die tijdens het interview kan bespreken. Het
is uiteindelijk aan hen om te bepalen of je over de nodige algemene en technische
competenties beschikt voor de job van controleur.
Je motivatie is zeer belangrijk om in aanmerking te komen. Deze weegt dan ook dubbel
zo zwaar door bij je beoordeling.
Je bent geslaagd als je minstens 27/45 behaalt.
SOLLICITEREN
Heb je interesse in de functie?
Stuur je motivatiebrief en je CV ten laatste op woensdag 31 augustus 2016 naar
lindsay.temmerman@gezondheid.belgie.be

