Criminaliteitsanalist (1.0 fte) (M/V)

Ben jij een Recherchekundige / Criminaliteitsanalist? Werk je graag binnen een team met meerdere
disciplines? Wil je werken binnen een pionierende en innoverende organisatie die informatie van
organisaties als politie, gemeenten, belastingdienst, IND etc. verwerkt en analyseert? En wil je op die
manier een bijdrage leveren aan de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning?
Dan zijn wij van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland op zoek naar jou!

Samen sterk tegen ondermijning
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die expertise en intelligence met elkaar verbindt.
We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners
in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
De taak van het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht
in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Het RIEC
doet dat onder meer door in concrete cases de informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te
verwerken en te analyseren. Daarnaast levert het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en
inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met nam e gemeenten en provincies
bij de uitvoering van hun taken in het kader van deze vorm van criminaliteitsbestrijding.
Binnen de nieuwe organisatie zijn circa 85 fte werkzaam (variërend van detachering, pay-rolling en inhuur).
Wat ga je doen?
Je analyseert casuïstiek om te adviseren over interventiemogelijkheden van verschillende partners. Daarnaast
analyseer je specifieke problematiek om te adviseren over gelegenheidsstructuren en trends op het terrein
van georganiseerde criminaliteit. Daarbij werk je nauw samen met andere analisten en me t de partners voor
het duiden van problemen. Je legt verbanden tussen bevindingen uit operationele, tactische en strategische
analyse waarbij het achterhalen van de verwevenheid van onder- en bovenwereld centraal staat.
Binnen de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland kom je te werken bij Team Integrale Intelligence dat in Oosterhout
gevestigd is.

Wat vragen we?
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau met een verdiepende opleiding Tactische en Operationel e
Criminaliteitsanalyse of een vergelijkbare opleiding binnen het domein opsporing of veiligheid.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als operationeel tactisch analist
Je hebt een sterk analytisch vermogen
Je bent creatief, kritisch, innovatief, resultaatgericht, stressbestendig, flexibel, verantwoordelijk en
geduldig
Je kan helder en duidelijk communiceren, zowel schriftelijk als in de vorm van een briefing
Je bent een echte teamplayer en netwerker
Ervaring met Analyst Notebook en I-base is een pré
Wat bieden wij?
De Taskforce-RIEC BZ biedt uitdaging, een plezierige werksfeer en een boeiend dynamisch werkterrein.
Plaatsing geschiedt op detacheringsbasis. Indicatie functieniveau: schaal 10 van de gemeentelijke
salarisschalen (afhankelijk van ervaring). De detacheringsperiode start voor 1 jaar en kan in onderling
overleg voor een langere periode worden verlengd.
Vanwege de aard van ons werk geldt voor alle medewerkers van de TF RIEC dat zij een persoonlijke
screening moeten kunnen overleggen. Deze kan bij aanvang van de werkzaamheden of periodiek worden
aangevraagd.
Ben je enthousiast over deze functie?
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Annelies Zwetsloot van het secretariaat. Bij
inhoudelijke vragen over de functie bij Alexander van Middendorp, teamleider intelligence of Rob
Rulkens, operationeel teamleider. T: 0162-760144
Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 september 2019 naar E: secretariaat@zwb.riec.nl
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 07 oktober 2019 in Oosterhout.

Wie ben jij ?
Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring in een relevante functie in de aanpak van
ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Kennis van relevante wet- en regelgeving (instrumenten en interventiemogelijkheden).
Kennis van of affiniteit met veiligheid, integriteit, gedragsbeïnvloeding, programmasturing.
Ervaring bij meer dan 1 RIEC-convenantpartner is een pré.
Je beschikt over bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit (voor alle partners).
Je bent een netwerker en weet verschillende partners met elkaar te verbinden.
Je bent oplossings- en resultaatgericht waarbij innovatie eerder regel dan uitzondering is.
Je hebt een hands-on mentaliteit.
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bent gedreven, ambitieus en enthousiasmerend.
Aantoonbaar HBO / HBO + werk- en denkniveau.
Herken jij jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie!

Wij bieden:
De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt uitdaging, een plezierige werksfeer en een zeer boeiend
werkterrein dat constant in beweging is. Het functieniveau is schaal 11 van de gemeentelijke
salarisschalen. Op basis van kennis/ervaring kan er gebruik worden gemaakt van aanloopschaal 10 van de
gemeentelijke salarisschalen. De aanstelling is voor een periode van één jaar, daarna wordt bezien of
voortzetting mogelijk/passend is. Indien je als kandidaat werkzaam bent bij één van de convenantpartners
dan vindt aanstelling plaats op detacheringsbasis met behoud van rechtspositie en bezoldigingsniveau.
Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.
Nadere informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Hamers, teamleider Integrale
Expertise tel. 06-11773001 of via email jeroen.hamers@zwb.riec.nl. Voor informatie over de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Steenbergen via tel. 0653728059 of via email
karin.steenbergen@taskforce-riec.nl

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 4 oktober sturen naar secretariaat@zwb.riec.nl.
De selectiegesprekken vinden plaats op 10 oktober.

