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Preventieadviseur niveau I 
Locatie: Provincie Antwerpen  
 

Functieomschrijving  

• het formuleren van aanbevelingen en adviezen en verstrekken van informatie over het 
gevoerde veiligheidsbeleid, teneinde het divisie en departement Management in staat te 
stellen de stand van zaken te evalueren en te beoordelen zodat eventuele noodzakelijk 
maatregelen kunnen genomen worden 

• verstrekken van informatie en coördineren van lopende en te ondernemen acties zodat een 
coherent veiligheidsbeleid binnen de organisatie verkregen wordt 

• het HSEQ-beleid mee uitbouwen 

• sporadisch deelnemen aan het comité PBW als intern preventie adviseur, advies verstrekken 
bij aankoop van arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen 

• inspecties uitvoeren op de diverse werklocaties (minimaal 50% van de arbeidstijd) en 
deelname aan de divisie- en departementsvergaderingen 

• verzorgen van de veiligheidsintroductie van nieuwe medewerkers teneinde hen duidelijk te 
informeren aangaande de van toepassing zijnde veiligheidsinstructies en -procedures 

• advies geven bij de organisatie van opleidingen, met de bedoeling te beantwoorden aan de 
wettelijke bepalingen dienaangaande en aan de VCA-eisen 

• opvolgen van wijzigingen en veranderingen in de wetgeving met de bedoeling om correct 
geïnformeerd te blijven 

• onderhouden van goede relaties met zowel de werkgever, de werknemers , de syndicale 
partners en de externe belanghebbenden, waken over de eigen neutrale rol als 
preventieadviseur 

• meewerken aan interne en externe audits zodat beantwoord kan worden aan de VCA- en 
ISO-eisen 

 

Jouw profiel  

• je bent Industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring 

• je hebt een aanvullende vorming Veiligheid niveau 1 of niveau 2 en bent bereid om niveau 
1 te volgen 

• je hebt min. 2 jaar ervaring in de installatietechnieken 

• je hebt bij voorkeur ervaring in de sector van de petro-chemie 

• je hebt sociale vaardigheden en bent communicatief 

• je bent een team player en vervult een voorbeeldfunctie op veiligheidsgebied 

• 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 
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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 
 


