
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

Preventieadviseur Niv 1 Regio Brussel – Vlaams-Brabant 
 
 

Omschrijving 

Onze partner inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder aan het 

werk te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid, welzijn en gezondheid op de 

werkvloer reikt onze partner advies, oplossingen en diensten aan op maat van de bedrijven. Daarbij 

gaan ze verder dan wat strikt wettelijk moet. 

 

Verantwoordelijkheden 

 Je stelt preventie-actieplannen op en voert risicoanalyses uit  

 Je onderzoekt (ernstige) arbeidsongevallen en formuleert preventiemaatregelen  

 Je biedt ondersteuning aan de interne preventiediensten van bedrijven bij projecten en/of 

tijdelijke vervanging van de interne preventieadviseur  

 Je woont de vergaderingen bij van het CPBW  

 Je volgt van heel nabij de evolutie van de welzijnswetgeving op  

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

 Je gebruikt actief de aangeleerde kennis van ons Competence Centre  

 Je sensibiliseert en begeleidt de klanten op vlak van preventie  

 Je geeft opleidingen in de ondernemingen over de verschillende aspecten van 

arbeidsveiligheid   

 Je werkt in diverse sectoren, zoals logistiek, horeca, tertiaire sector, scholen etc. Je maakt 

deel uit van een regionaal team waarin ook adviseurs uit andere disciplines 

(arbeidsgeneeskunde, ergonomie, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne) meewerken 
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Profiel 

 Je beschikt minimaal over een Master in industriële wetenschappen  

 Je behaalde het aanvullend diploma preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1, of je 
behaalde het aanvullend diploma preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2 én je bent 
bereid het diploma niveau 1 te behalen  

 Je hebt een aantal jaren ervaring in de functie van preventieadviseur  

 Je bent diplomatisch en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden  

 Je bent klantgericht  

 Jouw verslagen zijn een toonbeeld van kwaliteit en jouw adviezen zijn professioneel 

 Je plant de toegewezen opdrachten op een zelfstandige manier en volgt de jou 
toevertrouwde dossiers nauwkeurig op  

 Je werkt graag in een multidisciplinair team  

 Je hebt een basis tot goede kennis van het Frans, Engels is een troef 
 

                                                          Aanbod 

Onze Partner streeft naar optimaal welzijn van mensen en bedrijven, ook in onze eigen 

organisatie. Je komt terecht bij de nummer 1 in zijn sector, en kunt dan ook rekenen op een 

professionele omgeving met dynamische teams in een vernieuwde onderneming die borg wil 

staan voor kwaliteit en optimale service. Wij bieden permanente vorming en ondersteuning. Een 

competitief salaris wordt aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen (bedrijfswagen, 

tankkaart, maaltijdcheques, verzekeringen,…). 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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