
HSE Coach Bouw  

Locatie: Vlaanderen  
  

Functieomschrijving   
Als HSE Coach sta je in voor de uitwerking van de verbeteringen van het veiligheids-, welzijns- en 
milieubeleid. Dit zal onder andere het volgende inhouden: 

• Je volgt de wettelijke reglementeringen inzake veiligheid en milieu op de voet en vertaalt 
deze naar praktische richtlijnen en procedures. 

• Je geeft mensen advies en waakt over de naleving van de procedures op de verschillende 
werven. Je oefent controle uit op de werven en toetst jaarljks de milieuvergunningen aan de 
werkelijkheid. 

• Je onderhoudt contacten met externe en interne betrokkenen, die je ondersteunt met de 
implementatie en vragen. Je coacht ze als het ware hierin. 

• Je bent een echte ambassadeur van een veiligheidscultuur en fungeert hier als 
aanspreekpunt en specialist ter zake. 

• Je sensibiliseert het management en de werknemers voor een veilig en milieubewust 
werken, je verzorgt de opleiding en communicatie m.b.t. veiligheid en milieu. 

• Je draagt bij tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke 
productiemethodes en producten. 

 
Jouw profiel   
Als HSE Coach in de bouw heb jij: 

• minstens jouw diploma preventieadviseur niveau 2, indien niveau 1 is dit alvast een plus. 

• een diploma industrieel ingenieur zodat je ook technisch bouwkundig onderlegd bent. 

• minstens 2 à 3 jaar ervaring in de functie waar preventie en veiligheid centraal stonden. 

• Een zeer goede kennis NL en FR om mensen mee te krijgen en hen te motiveren. 
  
  

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  
  
 


