FUNCTIEOMSCHRIJVING

Vacature preventieadviseur ‘veiligheidscoördinatie werven’
Jouw opdracht bestaat uit :
Het preventie- en welzijnsbeleid op de werven ondersteunen.
Concreet vertaalt zich dat in volgende taken :
• Jij zorgt in samenwerking met ons preventieteam voor de integratie van
een dynamisch en eigentijds preventiebeleid.
• Je adviseert over risico’s in het kader van de risicoanalyse en voert zelf
risicoanalyses uit.
• Je adviseert, corrigeert en evalueert maatregelen om preventie,
veiligheid en psychosociaal welzijn in onze buitenorganisatie te
optimaliseren, zowel voor onze eigen medewerkers, als voor
medewerkers van onze aannemers én van onze klanten.
• Je verzorgt noodzakelijke administratie om in regel te zijn met de
wettelijk, interne en externe (bijv. van onze klanten) bepalingen.
• Je coördineert en/of neemt deel aan interne en externe werkgroepen.
Wij verwachten :
• De kernwaarden van ons bedrijf leunen nauw bij jouw persoonlijkheid
aan: respect, hartelijkheid, positieve communicatie,
verantwoordelijkheid, milieubewust en kwaliteitsvol werken.
• Ervaring in de petrochemische industrie en technische kennis zijn
pluspunten, alsook een praktische talenkennis Engels & Frans.
• Je bent in het bezit van minstens een getuigschrift 'aanvullende vorming'
preventieadviseur niveau II, waarbij je een basismodule en een
specialisatiemodule doorliep.
• Je bent flexibel en bereid om extra prestaties te leveren, waar nodig ook
bij nacht.
• Je bent planmatig in denken en handelen.
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Je hebt een goede kennis van Office pakketten.
• Je kan resultaatgericht en zelfstandig werken.
• Relevante ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.
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Wij bieden :

•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur.
Overname van relevante anciënniteit.
Tewerkstelling in een dynamische omgeving en een bedrijf in beweging.
Mogelijkheid tot permanente bijscholing.

Interesse? Gelieve je CV te richten aan personeel@hci.be
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