
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

Preventieadviseur Niv 1 Regio Antwerpen/Mechelen 
 

Omschrijving 

Zin in een topjob? Een aanrader! Zeker als je weet dat onze partner ervan overtuigd is dat een 

gezonde organisatie staat of valt met geëngageerde medewerkers. Het zijn de mensen die elke 

dag het verschil maken om hun bedrijfsstrategie te realiseren.  

 

Daarom nemen we ze ook de nodige engagementen naar hun mensen:  

 

 Ze geven je oprecht aandacht.  

 Ze tonen echt waardering voor je inzet en engagement.  

 Ze verlonen je goed en flexibel volgens je noden.  

 Ze bieden je uitgebreide ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden.    
 

Op deze manier willen ze voor bestaande en toekomstige medewerkers een ‘Employer of Choice’ 

zijn.  

 

Wil je ook deel uitmaken van een topteam? 

 

Verantwoordelijkheden 

De rol van een preventieadviseur veiligheid bestaat erin om bedrijven bij te staan en te adviseren 

in hun preventie- en veiligheidsbeleid. Als preventieadviseur maak je deel uit van een team 

waarin ook adviseurs uit andere disciplines (arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, ergonomie, 

psychosociale aspecten) meewerken.  

 

Tot je takenpakket behoren o.a. volgende zaken:  

 Je voert risicoanalyses uit, onderzoekt systematisch de arbeidsomstandigheden, maakt 

preventieplannen op en biedt gespecialiseerd advies.  

 Je analyseert arbeidsongevallen en formuleert preventieve en correctieve acties.   

 Je helpt de technische veiligheid te bewaken (brand-, machine- en elektrische 

veiligheid).  

 Je neemt deel aan de CPBW's. 

 

 

Recruitment 



 

 

 

 

Profiel 

 Je hebt een diploma (industrieel) ingenieur .  

 Je hebt de aanvullende opleiding Preventieadviseur niv. 1.  

 Je beschikt bij voorkeur over een relevante ervaring als preventieadviseur.  

 Je hebt oog voor details en werkt nauwkeurig.  

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (luisteren, overleg plegen, 
afspraken maken, presenteren en adviseren). 

 Je kan zowel zelfstandig als in team vlot en resultaatgericht functioneren.  

 Je bent bereid je te verplaatsen naar de werkplaatsen van onze klanten doorheen 
Vlaanderen.  

 Bij voorkeur kan je je ook uit de slag helpen in het frans.  

                                              Aanbod 

 Een job bij onze partner betekent werken in een open sfeer waar klantgerichtheid, 

duurzaam werknemersengagement, ontwikkeling en vitaliteit centraal staan. Je geniet 

een grote autonomie: kandidaten die graag wendbaar en oplossingsgericht werken en 

ownership nemen, voelen zich meteen thuis.  

  Korte communicatielijnen, een vlotte doorstroom van informatie en snelle 

beslissingsprocessen ondersteunen jou hierbij.  

 Daarnaast bieden we jou een aantrekkelijk en uitgebreid loonpakket (inclusief 

bedrijfswagen en tankkaart). 

 

Ook zin om het engagement aan te gaan ? 

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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