
Preventieadviseur niv. 1 bouw 

  

Functieomschrijving   

U treedt binnen de gegeven regelgeving adviserend op t.a.v. de directie en hiërarchische lijn 
teneinde een coherente, effectieve en efficiënte toepassing van welzijn op het werk, voorkoming van 
arbeidsongevallen, risicobeheer, overleg en vorming te verzekeren. U maakt deel uit van een 
dynamisch preventieteam. 

Meer specifiek:   

• Vervolgens stelt u de directie in staat om welzijn op het werk en risicobeheersing te 
maximaliseren door advies, informatie en begeleiding te geven en het beleid actief te dragen 

• Informeert en sensibiliseert u alle personeelsleden over een positieve veiligheidshouding en 
welzijn op het werk 

• Bent u verantwoordelijk voor de noodzakelijke vormingsinitiatieven voor alle collega’s 

• Ziet u toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid en rapporteert u hierover aan het 
overlegcomité 

• Onderhoudt en ontwikkelt u de nodige technische kennis en kunde om de nieuwe evoluties 
en inzichten te evalueren en op te volgen 

• U rapporteert aan de verantwoordelijke van het preventie team 

 
Jouw profiel   
Wat je als preventieadviseur zeker hebt: 

• Een ingenieursdiploma (bouwkunde of elektromechanica) 

• Een diploma preventieadviseur niveau 1  

• Een  5-tal jaren ervaring als preventieadviseur 

• Een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal 
  

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  
  
 


