Vacature islamconsulent 40% in de gevangenis van Turnhout
Het Executief van de Moslims van België (EMB) zoekt een islamconsulent voor het
islamitisch begeleiden en bijstaan van mannelijke moslimgedetineerden in de gevangenis
van Turnhout
Profielomschrijving
 Je geeft vorm aan aanbodgerichte activiteiten, o.a. rondom ramadan en islamitische
feesten, je leidt gebeden en het vrijdaggebed voor, je verzorgt koranrecitaties en
organiseert wekelijkse erediensten (gemeenschappelijke activiteiten).
 Je bent in staat om een religieus-spiritueel kader te verlenen op het terrein van
zingeving als noodzakelijk herstelproces (individuele begeleidingen).
 Je verleent mentale weerbaarheid en spiritueel-religieuze bijstand.
 Je bent team- en samenwerkingsgericht, zelfstandig, je kan netwerken met andere
bestaande organisaties binnen het gevangeniswezen.
 Je staat open en hebt waardering voor de religieuze en levensbeschouwelijke
diversiteit van gedetineerden, collega’s en andere medewerkers.
 Je bent luistervaardig en diplomatisch.
 Je hebt goede communicatie- en schrijfvaardigheden (nota's en verslagen).
 Je bent stressbestendig, integer, respectvol en discreet.
Profieleisen
 Je dient meer dan vijf jaar, ononderbroken, in het bezit te zijn van een geldige
verblijfsvergunning in België.
 Je bent woonachtig in de provincie van Antwerpen.
 Je hebt met succes een erkende bacheloropleiding afgerond: islamitische geestelijke
verzorging, islamstudies, islamitische theologie of lerarenopleiding islam.
 Een additioneel diploma in de humane wetenschappen is een pluspunt.
 Ervaring en/of kennis van het gevangeniswezen is gunstig.
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Indien je niet over een
Belgisch/Nederlands diploma beschikt, dien je een SELOR-taalcertificaat (Artikel 9
§2 voldoende kennis) voor te leggen.
 Je begrijpt en spreekt Arabisch, de (actieve) kennis van meerdere Arabische dialecten
is een meerwaarde. Ook het beheersen van het Riffijns of het Turks is zeker een
pluspunt.
 Je dient te slagen voor de schriftelijke en mondelinge examens van het EMB.
 Je dient negatief gescreend te worden door het Nationale Veiligheidsorgaan.
Wanneer je slaagt in de examens van het EMB, zal deze screening door het EMB
aangevraagd worden bij justitie. Pas als je een veiligheidsattest ontvangt, mag je
beginnen met de functie.
Plaats tewerkstelling en organisatie van de functie
 De gevangenis van Turnhout zal je werkplaats zijn.
 Je bepaalt zelf in overleg met het diensthoofd een vaste tijdregeling en organisatie van
je werk.

 Een werkdag bestaat uit 07u36 (half uur pauze is hier niet inbegrepen). Er kan ook
tijdens het weekend gepresteerd worden. Een werkdag binnen de gevangenis begint
van 08 uur ’s morgens en eindigt om 21 uur ’s avonds. Voor deze functie dien je twee
werkdagen te presteren. Ook bestaat er de mogelijkheid om halve dagen te presteren.
 Je dient de gedragscode opgenomen in het statuut (Koninklijk besluit betreffende de
aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de
gevangenissen 17 mei 2019), het huishoudelijk reglement van het EMB en de
instructies van het diensthoofd na te leven en te respecteren.
Aanbod
 Statutair contract als federaal ambtenaar van onbepaalde duur bij FOD Justitie, mits
om de vijf jaar een positieve screening door het Nationale Veiligheidsorgaan.
 Een beginnende islamconsulent ontvangt voor een voltijdse functie een bruto
maandwedde van 2.686,30 euro. Een jaarlijkse baremaverhoging wordt voorzien.
Anciënniteit bij andere diensten komt niet in aanmerking.
 Je hebt recht op jaarlijks vakantieverlof zoals een federale ambtenaar.
 Er is eindejaarspremie en vakantiegeld voorzien.
 Er is ook woon-werk vergoeding (bus -treinabonnement) geregeld.
Solliciteren
 Jouw sollicitatie, voorzien van kopieën van diploma's en legitimatie, C.V. en
uitgebreide motivering dienen ten laatste 13/02/2022 toe te komen op het e-mailadres
sociale.zaken@embnet.be.
 Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het diensthoofd Saïd Aberkan
op het e-mailadres said.aberkan@just.fgov.be of het nummer 0485/89.01.01.
 Het volledige statuut van de functie kan online geraadpleegd worden onder het KB van
17 mei 2019 - Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de
erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen.

