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Preventieadviseur 
Locatie: Antwerpen 
 
Functieomschrijving  

• Je bezoekt al onze werven in jouw regio, wekelijks, maandelijks, in functie van de activiteiten 
op de werven 

• Tijdens deze werfbezoeken kijk je na of de uitvoering georganiseerd werd in 
overeenstemming met het ingestelde veiligheidsbeleid. Samen met de werfleider bespreek je 
toekomstige activiteiten, opdat de nodige maatregelen tijdig kunnen genomen worden 

• Hierbij heb je ook oog voor de kwaliteit van de uitvoering, waarbij je advies geeft voor het 
opmaken en opvolgen van keuringsmatrices en controlelijsten 

• En ook heb je aandacht voor de verschillende milieuaspecten betrokken op die werf 

• Jij bent voor die werven in jouw regio bijgevolg het eerste aanspreekpunt voor KVM-
gerelateerde onderwerpen 

 
Jouw profiel  

• Diploma preventieadviseur, niveau 2; 

• Affiniteit met de bouwsector of een bouwkundige opleiding; 

• Ervaring met de toepassing van VCA, of andere veiligheidsnormen; 

• Beschikt over een rijbewijs B. 

 
 
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 e-mailadres: info@prevom.be 
 


