


Job@Justice
Ontdek onze vacatures op: 

•  Selor.be, het selectiebureau van de federale overheid.
 Maak een profiel aan (‘Mijn Selor’) en stel je kandidaat.
•  Justitie.belgium.be, de website van de FOD Justitie.

Ambitie om magistraat te worden?
Meer info op de website van de Hoge Raad voor de Justitie. 

https://www.selor.be/nl/
https://justitie.belgium.be/nl
http://www.csj.be/nl




Mijn professionele motivatie is dubbel. 
Enerzijds zet ik de dingen mee in beweging 
binnen de FOD om zo de burger beter van 
dienst te zijn, en anderzijds schrijf ik mee 
aan het recht van morgen.

Yasmine is jurist en directeur van de directie Vermogens-, Economisch en Gerechtelijk recht.
Die directie houdt zich vooral bezig met de wetgeving rond Economisch recht en Burgerlijk procesrecht.
Ze behandelt ook dossiers van internationale kinderontvoeringen.



Ludovic is penitentiair beambte (cipier) en sectiechef.
De gevangenissen zijn een belangrijke schakel in het strafuitvoeringsbeleid. De penitentiair beambte 
zorgt voor de ordehandhaving en de organisatie van het dagelijks leven in de gevangenis. 



Liliane is deskundige financiële controle binnen de dienst Betalingsopvolging. 
Deze dienst focust zich onder andere op kwaliteit en efficiëntie bij boekhoudkundige processen.



Steven is griffier bij de rechtbank van eerste aanleg van Gent.
Dat betekent dat hij onder meer de rechters bijstaat bij de uitoefening van hun taken. 
Zo stelt hij de dossiers samen die de rechters bij zich hebben op de zitting.



Justine is attaché ICT en werkt voor de dienst Portfolio Management en PMO.
Het PMO-team ondersteunt en adviseert de projectleiders. Niet alleen zijn de medewerkers altijd op de 
hoogte van de laatste stand van zaken van elk project binnen de stafdienst ICT, ze krijgen ook zelf de 
mogelijkheid één of meerdere projecten te leiden. 





justitie.belgium.be

twitter.com/fod_justitie

facebook.com/fodjustitie

instagram.com/fodjustitie

flickr.com/photos/federalpublicservicejustice

www.youtube.com/channel/UCxV1XGFTUWrVL9Vzi1cOi5A

selor.be

https://justitie.belgium.be/nl
https://twitter.com/fod_justitie?lang=nl
https://nl-nl.facebook.com/fodjustitie/
https://www.instagram.com/explore/locations/22770404/fod-justitie?hl=nl
https://www.flickr.com/photos/federalpublicservicejustice/
http://www.youtube.com/channel/UCxV1XGFTUWrVL9Vzi1cOi5A
https://www.selor.be/nl/


De federale overheidsdienst Justitie is een van de oudste overheidsdiensten in België en heeft een link met elk van 
de drie machten:

•  wettelijk (de voorbereiding van de wetgeving)
•  uitvoerend (de gevangenissen)
•  rechterlijk (hoven en rechtbanken)

De FOD Justitie telt drie directoraten-generaal, drie stafdiensten en een aantal onafhankelijke diensten en commissies. 
Alle details vind je op justitie.belgium.be.

SCAN EN ONTDEK HET ORGANOGRAM

https://justitie.belgium.be/nl
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