Jobstudenten criminologie of rechten bij de
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
(m/v/x)
De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (hierna: CTRG) organiseert een selectie voor
jobstudenten criminologie of rechten in de maanden juli en augustus. We zijn op zoek naar 3
jobstudenten voor telkens een periode van één maand.

Werkgever
De CTRG is een onafhankelijke, onpartijdige, collaterale instelling van het federaal parlement die waakt
over de eerbiediging van de grondrechten en de waardigheid van personen in detentie. Voor meer
informatie: www.ctrg.belgium.be
De CTRG stuurt ruim 500 mandaathouders aan in 33 commissies van toezicht die bij een of twee
Belgische penitentiaire inrichtingen werden opgericht. Binnen elke commissie van toezicht is er een
klachtencommissie. Bij deze klachtencommissie kan een gedetineerde persoon een klacht indienen
over een beslissing die door of namens de gevangenisdirecteur ten aanzien van hem of haar werd
genomen.

Profiel
-

Je hebt net je 3de bachelor afgerond of zit momenteel in je master criminologie of rechten
Je hebt een basiskennis penitentiair recht/strafrecht
Je hebt interesse in het gevangeniswezen en beklagrecht
Je beschikt over de nodige digitale skills (kennis van Excel is een must!)
Je bent in staat om juridische teksten zonder problemen te begrijpen en samen te vatten
Je beschikt over goede redactionele vaardigheden
Je hebt een passieve kennis van het Frans
Je bent in staat om zelfstandig te werken
Je leert snel bij, werkt methodisch en nauwgezet

Taken
Sinds 1 oktober 2020 kunnen gedetineerde personen een klacht indienen bij de klachtencommissie over
een hen betreffende beslissing die door of namens de gevangenisdirecteur werd genomen. Intussen
hebben alle klachtencommissies samen al meer dan 1600 beslissingen genomen. De jobstudenten zullen
ingeschakeld worden om deze beslissingen door te nemen en te inventariseren. Dit zal de basis vormen
voor verder onderzoek over de rechtspraak van de klachtencommissies.

Aanbod
•
•
•
•

Een betaalde studentenjob met een aantrekkelijk loon van 1774.45 bruto voor één maand.
Mogelijkheid om van thuis uit te werken
Een relevante werkervaring in een para-parlementaire organisatie
Een studentenjob in het centrum van Brussel, gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer

Interesse ?
Zend ons het ingevulde formulier voor 20 juni per e-mail toe op vacature@ctrg.belgium.be met de
mededeling 2022-STU-01

