Bpost is een dynamisch en ondernemend BEL 20-bedrijf met belangrijke ontwikkelingsplannen. Ons
bedrijf, een overheidsbedrijf, dat actief is in een niet-geliberaliseerde markt, is een beursgenoteerde
onderneming geworden die zich richt op het diversifiëren van producten en diensten en innovatie.
Naast de traditionele post- en pakjesactiviteiten blijven we ons aanbod differentiëren en nieuwe
oplossingen ontwikkelen. Daarnaast breiden we ons uit en diversifiëren we door onze activiteiten in
het buitenland. Kortom, bpost is een bedrijf in beweging.
Onze manier van werken en vooruitgang is ook belangrijk: Lean, Agile en Flexibiliteit zijn de
sleutelwoorden van onze organisatie. Daarnaast zijn we ook een bedrijf waar de menselijke aspecten
het verschil maken. Onze 25.000 medewerkers vormen samen onze toekomst.
Om onze HEALTH & SAFETY -afdeling te versterken, zijn we op zoek naar een

PREVENTION CONSULTANT
Taken en verantwoordelijkheden :
Het bijstaan van het management en de werknemers bij de toepassing van de wettelijke
beschikkingen en reglementen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het
werk en deelnemen aan de ontwikkeling van het dynamisch risicobeheersingsysteem teneinde de
werkomstandigheden te optimaliseren en de risico’s op ongevallen en beroepsziekten te reduceren.
Ontwikkelen van een actief en resultaatgericht safetybeleid voor zijn/haar werkterrein vanuit de
nationale en regionale objectieven.
Beïnvloeden, coachen, begeleiden en opvolgen van het middle management in zijn/haar werkterrein
op collectief en individueel niveau. Organiseren van training en opleiding rond safety gerelateerde
onderwerpen waar nodig.
Implementeren van de jaaractieplannen in nauwe samenwerking met het lokale management.
Bijdragen tot de uitwerking van strategieën, processen en structuren voor zijn/haar werkterrein
teneinde de medewerkers, de klanten en het patrimonium te beschermen.
Beperken van het aantal arbeidsongevallen binnen zijn/haar werkterrein:






Beheren van het correcte verloop van de aangifte van de arbeidsongevallen.
Analyseren en interpreteren van de maandelijkse statistieken, met concrete actiegerichte
voorstellen voor het lokale management.
Toezien op de uitvoering van een adequate analyse van de arbeidsongevallen om van
daaruit doeltreffende preventieve acties te ontwikkelen.
Coördineren en valideren van de risicoanalyses binnen zijn/haar werkterrein. Systematisch
bezoeken van de verschillende werkplaatsen binnen de regio.
Formuleren van adviezen binnen zijn/haar werkterrein betreffende de organisatie van
arbeidsplaatsen, werkposten, omgevingsfactoren, fysische, chemische, carcinogene en
biologische agentia, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting, alsook bij testprojecten in
het kader van nieuwe arbeidsmiddelen/arbeidsorganisatie.

Opvolgen voor zijn/haar werkterrein van de correcte toepassing van




het veiligheidsregister,
de verplichtingen betreffende arbeidsgeneeskunde,
de richtlijn rond arbeidsmiddelen en de machinerichtlijn (procedure drie groene lichten met
als finaliteit de indienstellingsprocedure).

Instaan voor de goede organisatie van alle bedrijfsbezoeken binnen zijn/haar werkterrein.
Deelnemen aan een correcte organisatie van de verschillende overlegmomenten betreffende welzijn
op het werk binnen de regio (CPBW’s).
Onderhouden van goede contacten met verschillende externe instanties: Inspectie federale
overheidsdienst welzijn op het werk, brandweer, keuringsorganismen, externe preventiedienst, …

Profiel :








Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Diploma preventieadviseur niveau 2
Meerdere jaren operationele ervaring hebben in een gelijkaardige functie
Bereid zijn om in Brussel te werken
Flexibel en bereid zijn support te geven rekening houdend met operationele vereisten en
noden van de ploegen (4 shifts)
Degelijke operationele kennis van het Frans
Beschikken over een rijbewijs B

Aanbod :
Deze functie is doordrenkt met de nieuwe uitdagingen van bpost die u zal begeleiden in uw
persoonlijke ontwikkeling door middel van training... Bpost biedt een aantrekkelijk salaris aan, in lijn
met de markt.

