
    
 
VACATURE NR. 2018/B21 
Datum: 07/12/2018  
Wij zoeken voor 

 
 
 
AFDELING: VZW Weerwerk 

FUNCTIE: Preventie-adviseur (halftijds) 

 
Maatwerkbedrijf vzw Weerwerk richt zich tot personen die zich omwille van specifieke problemen, 
prioritair als gevolg van drugs- en alcoholverslaving, moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt kunnen 
integreren. Zij biedt vanuit drie vestigingen (Antwerpen, Gent en Roeselare) sociale tewerkstelling en 
opleiding aan met het oog op doorstroming naar een duurzame job en volwaardig burgerschap. 
 
De preventie-adviseur leidt de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij staat de 
werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de 
maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Hij heeft hierin een adviserende functie. Hij werkt nauw samen 
met de preventie-adviseurs van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming overeenkomstig de 
verdeling van de opdrachten zoals vastgelegd in het identificatiedocument.  

 
 
Taak: 
 

 Veiligheid van de bedrijfsvoering: het voortouw nemen in het dynamisch risicobeheersing 
systeem: risicoanalyse, ongevallen en incidenten, vormingen, uitwerken interne 
noodprocedures, etc. 

 Welzijn van de medewerkers inzake ergonomie, organisatie van de werkplaats, etc. 

 Het beheer en de werking van de interne dienst PBW. 

 Het verzekeren van het secretariaat van het comité. 
 

 
Plaats:  

 
Werkplaats: Gaardeniersweg 80 te 9000 Gent 
 
Profiel:  
 

 Je bent in het bezit van een bachelor diploma en minimum 2 jaar ervaring, daarnaast bezit je 
een diploma preventieadviseur niveau 2.  

 Je bent contactvaardig en kan duidelijk en objectief communiceren 

 Je bent bereid om vanuit alle afdelingen van de organisatie te werken (Gent, Antwerpen, 
Roeselare) 

 Je bent gemotiveerd en positief ingesteld 

 Je beschikt over een analytisch denkvermogen in verband met processen, procedures en 
organisaties en hebt een goed technisch inzicht. 

 
Aanbod: 
 

 Contract onbepaalde duur 19u/week (uurrooster bespreekbaar) 

 Een boeiende en leerrijke job in een multidisciplinair team 

 Een aangename werksfeer met tal van opleidingsmogelijkheden 

 Loon volgens barema bachelor/A1 

 Onmiddellijke indiensttreding 
     
  

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Seppe Aerts, Projectmedewerker Veiligheid. GSM. 0470/21.73.30 
Uitsluitend solliciteren via e-mail voor 06/01/2019 (met vermelding voor welke functie én afdeling u 
solliciteert en/of vermelding van ons vacaturenummer) naar Seppe.aerts@weerwerk.be 

 

mailto:Seppe.aerts@weerwerk.be

