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QHSE Manager 
Locatie: Antwerpen 
  
Functieomschrijving  

• Je voert regelmatige controles, audits uit op de werkvloer, inventariseert en evalueert de 
situatie 

• Je streeft naar een continue verbetering van de processen en je ziet toe op een correcte 
uitwerking 

• Je neemt het initiatief en coördineert de opmaak van de risicoanalyses 

• Je biedt ondersteuning bij externe audits en assessments 

• Je voert analyses uit van non-conformiteit en QHSE resultaten en beveelt corrigerende acties 
aan 

• Je zorgt voor de nodige vergunningen en volgt de correcte naleving van de 
vergunningsvoorwaarden op 

• Als preventieadviseur voer je ook alle taken en verantwoordelijkheden uit zoals vastgelegd in 
wettelijke bepalingen. 

 
Jouw profiel  

• Bij voorkeur Master of Ingenieursdiploma of gelijkwaardig door ervaring 

• Je bezit een diploma preventieadviseur niveau 2 

• Je hebt praktijkervaring en kennis van ISO normeringen 

• Ervaring binnen een logistieke omgeving of in de spoorsector is een grote troef 

• Je hebt minstens 3 jaar werkervaring als preventieadviseur 

• Je hebt voldoende overtuigingskracht, managementvaardigheden en didactische 
vaardigheden om het QHSE beleid over te brengen naar alle medewerkers 

• Kunnen interpreteren en uitvoeren of toetsen van de spoorwegwetgeving en alle andere van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving die betrekking heeft op je activiteiten 

• Handig in gebruik van risicoanalysetechnieken 
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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 e-mailadres: info@prevom.be 
 


