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Milieucoördinator 
Locatie: Provincie Antwerpen  
 

Functieomschrijving  

• als milieucoördinator ben je deskundig op het gebied van milieu, en werk je als interne 
adviseur en biedt ondersteuning aan het (HSEQ) management op milieukundig gebied 

• het verbeteren en doorvoeren van veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van 
milieuwetgeving, gevaarlijke stoffen, milieuzorg op projectlocaties, en vergunningen 

•  
Jouw profiel  

• je hebt een afgeronde HBO opleiding met minimaal 3 jaar ervaring als milieucoördinator of 
HSEQ adviseur  

• je hebt inzicht in milieuaspecten, afvalstoffen, milieuzorg en handhaving 

• je bent op de hoogte van de inhoud van de ISO 14001 norm en de CO2 prestatieladder en de 
betekenis daarvan voor u als milieucoördinator 

• je hebt sociale vaardigheden en bent communicatief 

• je bent een team player en vervult een voorbeeldfunctie op gebied van milieu 

• je hecht ook belang aan nauwkeurigheid zowel in de kwaliteit van de rapporten als in de 
kwaliteit van uw adviezen 

• je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels en het Frans 
 
 

Waarom je voor Prevom kiest  
Continue kunnen bijleren en groeien als persoon. Bij Prevom ben je geen nummer maar maak je deel 
uit van een community waar jij als werknemer centraal staat en begeleiding zal krijgen om het beste 
uit jezelf te halen. Je krijgt dus de kans deel uit te maken van een zeer dynamisch, veelzijdig en 
groeiend bedrijf.  
Wij zorgen voor een boeiende functie met veel verantwoordelijkheid waarbij je zowel de 
theoretische aspecten van een veiligheidsbeleid op te stellen eigen zal maken, alsook de praktische 
werfopvolging op vlak van veiligheid zal ervaren.  
Daarnaast krijg je een aantrekkelijk salaris met uitgebreide extralegale voordelen, waaronder een 
bedrijfswagen en jaarlijkse bijscholingen.  
Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent om ons topteam te komen versterken op 
onderstaand mailadres:  
info@prevom.be 
 


