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Preventieadviseur  
Chemische sector 
Locatie: Antwerpen 
 
Functieomschrijving  

• Je maakt deel uit van een team preventieadviseurs 

• Je bent proactief en je spoort zelf spontaan onregelmatigheden en verbetermogelijkheden op 

• Je bouwt mee aan een “veiligheidscultuur” en je bent het aanspreekpunt en de motivator 

• Je voert regelmatig interne audits uit op vlak van veiligheid op een constructieve wijze. 

• Je zetelt mee in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk 

• Je rapporteert aan de hoofd preventieadviseur 

 
Jouw profiel  

• Je bezit minimum een attest preventieadviseur niveau II 

• Je hebt een bachelor chemie of je hebt reeds relevante werkervaring opgebouwd 

• Je bent vertrouwd met het identificeren van chemische, fysische en biologische agentia 

• Je bent pragmatisch ingesteld en kan zowel goed zelfstandig als in team samenwerken 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans 

• Je kan op een constructieve manier omgaan met verschillende belangengroepen 

• Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren 

• De plannen, acties en maatregelen voor risicopreventie op een werf opstellen en coördineren 

 
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 


