Haviland is op zoek naar een:

Preventieadviseur niveau II of I
Functiebeschrijving:
Als preventieadviseur maak je deel uit van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk (GIPBW) van Haviland en ondersteun je de aangesloten vennoten bij de implementatie van hun welzijnsen preventiebeleid binnen hun organisatie. Je werkt proactief rond specifieke veiligheidsthema’s en geeft advies bij
actuele problemen. Je verzorgt de interne preventie in ruime zin. Samen met de vennoot bouw je een welzijnsbeleid
uit dat voldoet aan de geldende wetgeving. Je fundeert je acties en adviezen voldoende en streeft ernaar dat zowel
de hiërarchische lijn als de werknemers zich goed en veilig voelen bij de uitoefening van hun functie. Je houdt bij dit
alles optimaal rekening met de noden en wensen van de vennoot.
Je hebt een uitgebreide kennis van de wetgeving en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en regelgeving eigen
aan je werkgebied. Bovendien beschik je over een grote verantwoordelijkheidszin en ben je klantgericht. Je zal het
eerste aanspreekpunt zijn van de vennoot inzake veiligheid en preventie en verzekert een goede
communicatiestroom naar alle belanghebbenden. Je bent nauwkeurig en sterk in administratie en opvolging. Met je
hands-on mentaliteit kan je je adviezen en acties kracht bijzetten, zonder daarbij de beleidsmatige aspecten uit het
oog te verliezen. Je team bestaat uit 5 andere preventieadviseurs, een noodplanningsadviseur en een diensthoofd.
Asse (Zellik) is je standplaats maar je werkterrein situeert zich op het grondgebied van het arrondissement HalleVilvoorde.

Profiel:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAVILAND Intercommunale IgSv
is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van 35
lokale besturen in de regio HalleVilvoorde. Wij ondersteunen onze
vennoten (hoofdzakelijk
gemeenten, politiezones,
OCMW’s) op verschillende
gebieden waaronder milieu,
klimaat, ruimtelijke ordening,
stedenbouw, bouw &
infrastructuur, veiligheid &
preventie,…

Professioneel of academisch bachelor diploma;
Geldig getuigschrift preventieadviseur niveau II of I;
Relevante ervaring als preventieadviseur is een pluspunt;
Ervaring met het werken met overheden is een troef;
Interesse in het domein ‘noodplanning’;
Sterke communicatieve vaardigheden, klantgericht en hands-on
Teamplayer maar ook zelfstandig kunnen werken;
Planmatig en organisatorisch sterk;
Veiligheidsbewust, proactief en administratief sterk;
In het bezit van een wagen en een geldig rijbewijs B;
Uitstekende kennis van het Nederlands;
Goede kennis van de courante softwarepakketten (Word, Excel, Powerpoint)

Aanbod:
Je komt terecht in veelzijdige en afwisselende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden, dit in
een aangename werksfeer en binnen een dynamisch team. We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde
duur aan (38u-week met glijdende uurregeling) en een aantrekkelijk maandloon volgens de weddenschalen van de
openbare sector. Nuttige, relevante werkervaring wordt in rekening gebracht bij de bepaling van de verloning.
Bijkomend bieden wij volgende voordelen aan: maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, GSM, woonwerkvergoeding, fietsvergoeding, omniumverzekering en kilometervergoeding bij professioneel gebruik van de
eigen wagen. Je zal beschikken over 35 verlofdagen en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Haviland is
bovendien een organisatie die aandacht heeft voor een goede work-lifebalans.

Interesse?
Bezorg ons je motivatiebrief en CV uiterlijk op 30 november 2018 via vacature@haviland.be met de vermelding
“vacature preventieadviseur”.
Een eerste selectie gebeurt op basis van CV, diploma en ervaring. Bij interesse word je uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. Aanvullend zal je een online assessment doorlopen, gevolgd door een juryproef ter plaatse.
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