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Preventieadviseur  
Niveau I 
Locatie: West Vlaanderen 
 
Functieomschrijving  

• Je weet veiligheid als een belangrijk onderdeel te promoten. 

• Je bent aanwezig op de vloer om mensen te coachen en risico’s te identificeren. 

• Je bent creatief en proactief om een veiligheidsplan uit te werken. 

• Je maakt indienststellingsverslagen, risicoanalyses en veiligheidsinstructie kaarten op. 

• Je houdt de arbeidsmiddelen- en de lokaleninventaris up-to-date 

• Je bewaakt het veiligheidsaspect bij de uitvoering van de technische projecten. 

• Je organiseert interne veiligheids- en evacuatieoefeningen. 

 

 
Jouw profiel  

• Je bent preventieadviseur niveau I 

• Je leg makkelijk contact en spreekt Nederlands, Frans en Engels. 

• Je streeft ernaar om in team resultaten te behalen 

• Je houdt van afwisseling en uitdaging 

• Je kan goed de balans houden tussen praktische veiligheid/welzijn en de bijhorende 
administratie 

• Een affiniteit met technisch en mechanica beschouwen we als een bijkomende troef 

 
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.  
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Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent om ons topteam te komen versterken op 
onderstaand e-mailadres: info@prevom.be 


