Preventieadviseur niveau 1 of 2 - doorgroeifunctie (m/v)
DE UITDAGING:
Als preventieadviseur draag je actief bij aan de implementatie van de welzijnswet in de diverse afdelingen van de
Groep Verhelst. Samen met het diensthoofd IDPB, adviseer je de werkgever, de leidinggevenden en de
werknemers met als doelstelling de verbetering van het welzijn van de werknemers.
Je bent het dagelijks aanspreekpunt inzake veiligheid & welzijn. Je implementeert dit beleid door een
pragmatische aanpak, maw ben je vaak aanwezig op de werkvloer, ga je vlot in overleg met de hiërarchische lijn,
promoot je veiligheid & welzijn,… en houd je hierbij rekening met de wettelijke regelgeving.
Samenwerken met onze technische diensten is vanzelfsprekend, dit gaat onder meer over opvolging van
verbeteringen, keuringen, opleidingen en controleprogramma’s.
Je rapporteert aan het diensthoofd IDPB omtrent interventies en de realisaties van het dynamisch
risicobeheersingssysteem en de actieplannen. Je hebt bovendien de ambitie en het potentieel om binnen enkele
jaren door te groeien tot diensthoofd van IDPB als preventieadviseur niveau 1.

WIE WE ZOEKEN:
Je bent preventieadviseur niveau 2 of niveau 1. Ben je PA niveau 2, dan ben je bereid en heb je het
potentieel om de opleiding niveau 1 te volgen
Je hebt een bachelor of master opleiding genoten
Je hebt minstens 10 jaar werkervaring, waarvan minstens 5 jaar als preventieadviseur niveau 2 of niveau 1
Ervaring in de bouwsector is een plus, maar geen vereiste. Bij ons kan je veel leren! Enige technische kennis
is een belangrijk gegeven
Ervaring als veiligheidscoördinator is een meerwaarde, maar geen vereiste
Je kan goed werken met MS Office
Je hebt een verbindende persoonlijkheid en een pragmatische communicatiestijl, zo bouw je een goede
samenwerking uit met onze afdelingen
Je bent stressbestendig, assertief en een teamplayer binnen de interne preventiedienst die tegelijkertijd
zelfstandig opdrachten kan uitvoeren
Je kan ook jouw opgedane kennis analyseren, toepassen en kan anticiperen op de gevolgen ervan
Je hebt potentieel en ambitie om binnen enkele jaren diensthoofd IDPB te worden van Groep Verhelst

WIJ BIEDEN:
Veel variatie en contacten door onze verschillende activiteiten/vestigingen binnen de Groep
Doorgroeimogelijkheden voor wie ambtie en potentieel/ervaring heeft
Je komt in een vlakke hands-on en financieel gezonde organisatie terecht
Begeleiding, samenwerking en een opleidingstraject door een heel ervaren diensthoofd IDPBW
20 vakantiedagen en 12 extra ADV dagen om van te genieten!
Plaats van tewerkstelling: hoofdlocatie Oudenburg en alle vestigingen binnen Groep Verhelst

Ga jij ook recht op je doel af?
Solliciteer dan voor een job bij Groep Verhelst, da’s meteen een schot in de roos!
Stuur je cv en motivatiebrief naar recruiter@werkenbijverhelst.be
Wil je meer info? Contacteer Romina De Smul op 059 25 50 79, Stationsstraat 30 – 8460 Oudenburg

De Groep Verhelst, met meer dan 400 medewerkers, is een solide en betrouwbare partner in tal van schakels binnen
de bouwbranche. Bouwprofs en doe-het-zelvers vinden er een groot en vooral gevarieerd aanbod, mét alle vakkennis
onder één dak.
Verhelst Bouwmaterialen heeft in meer dan 90 jaar vakkundige expertise opgebouwd als:
• multispecialist - handelaar in alle bouwmaterialen en tegels
• producent van prefab beton maatwerk
• atelier voor maatwerk gevelbekleding & zink
• plaatsingsdienst van vloeren
• plaatsingsdienst van (na)-isolatie
Chapebedrijf en Verhelst Natuursteen vormen dé perfecte aanvulling voor een professionele service en
totaaloplossing.
Verhelst Logistics, voor zowel binnen- als buitenlandse transporten, en het overslagbedrijf Verhelst Port Operators, in
de Oostendse haven, vormen de logistieke poot binnen de groep.

Foto 1-3: veiligheid

Een naam die staat voor een veelheid aan vakkennis: in
aannemingen en bouwmaterialen, in ruwbouw en afwerking, in
bouwmaterieel en het storten van bouwafval, in transport en
havenlogistiek. Met maar één doel: precies beantwoorden aan de
verwachtingen van onze klanten.

