PREVENTIEADVISEUR
COD – 50% - BRUSSEL
Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 162 christelijke solidariteitsorganisaties,
die samen actief zijn in 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we slachtoffers van rampen, conflicten,
honger en armoede. In België geven we een menselijk en individueel antwoord op ieders migratieparcours.
Onze acties zijn in de eerste plaats gericht op de meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie.

Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Preventieadviseur
MISSIE
De Preventieadviseur coördineert het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en
adviseert de directie en werknemers in alle disciplines met betrekking tot preventie en bescherming op het
werk in samenwerking met en met de hulp van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk (EDPBW) en het HR-departement.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgt voor de naleving van de wetgeving op de preventie en bescherming op het werk;
Ontwikkelt preventiebeleid met behulp van de EDPBW;
Voert noodzakelijke risicoanalyses (inzake psychosociale risico’s, veiligheid, ergonomie, hygiëne…)
uit met behulp van de EDPBW;
Stelt allerhande preventie-initiatieven voor;
Ziet toe op het psychosociale welzijn van de werknemers en werkt, in samenwerking met het CPBW,
mee aan de opstelling en uitvoering van een actieplan ter beperking van de psychosociale risico's;
Biedt tweedelijnsadvies en -ondersteuning aan mensen die het slachtoffer werden van geweld,
pesterijen of discriminatie;
Zorgt voor de opvolging bij een arbeidsongeval;
Treedt op als bezieler van het CPBW en verzorgt het secretariaatswerk;
Voltooit het jaar- en vijfjaarlijkse rapport met behulp van de EDPBW;
Handelt in direct contact met de Directeur-generaal en de HR-afdeling.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding voor preventieadviseur (niveau III) gevolgd;
Kennis van veiligheidsnormen in de bouw;
Bij voorkeur hoger onderwijs (bv. Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring;
Enkele jaren ervaring in de functie is een pluspunt en idealiter in een werkomgeving met
verschillende handelscategorieën;
Beheersing van Nederlands en zeer goede kennis van Frans (min. B2 niveau);
Goede communicatie op alle niveaus;
Goede projectleider en vergaderfacilitator;
Analytisch en synthetisch denkvermogen;
Goede beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen;
In het bezit van een rijbewijs B en bereid indien nodig om zich naar onze verschillende antennes in
België te verplaatsen;
De principes van Caritas delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Preventieadviseur” voor 30 september 2022
naar cv@caritas.be.
Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team en een
toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden kandidaat wordt geacht 2 referenties en een
uittreksel 596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen.

