
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventieadviseur Niv 2 

Omschrijving 

P.A.Recruitment is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in Sales & Marketing -,HR 
,Administration, -& HSEQ profielen en voor één van onze partners zoeken wij een 

Preventieadviseur Niveau 2.  
  
Met 800 medewerkers in 5 vestigingen in België staat onze partner voor multi-technische 
expertise met best in class technieken en geïntegreerd projectbeheer voor industrie en 
gebouwen. Vandaag vertrouwen tal van ondernemingen in tal van sectoren hun voor ontwerp, 

installatie, beheer en onderhoud in: 
 

 Elektrotechniek 

 HVAC 

 Sanitair 

 Automatisering (PLC, SCADA, MES) 
 

 Verantwoordelijkheden 

In samenwerking met jouw collega's en de directie ben je verantwoordelijk om het bedrijf op 
een structurele en planmatige manier te ondersteunen in de opmaak en uitvoering van het 
preventie- en kwaliteitsbeleid. 
 

Een greep uit jouw takenpakket: 
 

 De inventarisatie van de bestaande werfinrichting en risico’s op de werven. Je neemt de 
nodige acties om de werfinrichting te optimaliseren en risico’s te beperken 

 Toezicht houden op de geleverde kwaliteit en veiligheid op de werven door het uitvoeren 
van veiligheidscontroles. Je organiseert daarnaast regelmatig toolbox vergaderingen met 
de arbeiders om hen de nodige communicatie te verzorgen 

 Procedures omtrent externe audits, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, 
arbeidsongevallen, veiligheidsonthaal van nieuwe medewerkers, wettelijke en technische 
opleidingen, medische onderzoeken, vaccins, enz. bewaken en deze correct uitvoeren 

 Beheren van opleidingstrajecten en certificaten van de werknemers 

 Het opvolgen van wetswijzigingen en deze –indien nodig- toepassen binnen de 
organisatie: je staat hierbij in voor de communicatie, de introductie en controle 
(compliance check) ervan 

 Actief meewerken aan de verdere uitbouw van een werkbaar ISO - en veiligheidsbeleid 

 Deelnemen aan de maandelijkse samenkomsten van het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het werk en het verwerken van de agenda, verslagen en actiepunten. 
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Profiel 

 Diploma Preventieadviseur niveau II en 5-tal jaar ervaring als preventieadviseur in een 
technische omgeving 

 Je bent in staat de juiste prioriteiten te stellen en stelt je flexibel op. 

 Je bent zelfstandig en hebt een hands-on mentaliteit. 

 Je gaat discreet en op een integere manier op met alle informatie. 

 Je bent bereid om deel te nemen aan het sociaal overleg binnen onze organisatie. 

 Je bent bereid om polyvalent ingeschakeld te worden en zich te verplaatsen naar onze 
verschillende vestigingen. 

 Je spreekt goed Nederlands en Frans. 
 

Aanbod 

 Interessant salarispakket in lijn met jouw verantwoordelijkheden 

 Ruimte voor jouw ideeën in een fijne werksfeer 

 Boeiende en uitdagende loopbaan in een innovatieve omgeving 

 Permanente en continue ondersteuning door coaching en opleiding 
 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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