Vacature Preventieadviseur niveau 2 / ISO-kwaliteitsverantwoordelijke (m/v):
Lithobeton nv is een dynamisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van
prefab betonproducten. Om de veiligheid en het welzijn in goede banen te leiden en het ISO-kwaliteitsmanagementsysteem te beheren, zoeken we een gemotiveerde Preventieadviseur niveau 2 / ISO-kwaliteitsverantwoordelijke.
Functieomschrijving :
- Je analyseert het veiligheidsbewustzijn in het bedrijf, de omgevingsfactoren, de middelen en
veiligheidsinstructies. Dit resulteert in de continue verhoging van het veiligheidsniveau binnen de
organisatie;
- Je bent medeverantwoordelijk voor het implementeren en het uitvoeren van het bestaande
veiligheidsplan;
- Je verleent advies en geeft info aan de medewerkers;
- Je voert de wettelijk bepaalde taken in het kader van jouw rol als preventieadviseur uit;
- Je adviseert de hierachische lijn in het uitvoeren van risicoanalyses en organiseert interne audits
voor zowel ISO als VCA*. Op basis hiervan neem je de nodige maatregelen en stelt actieplannen op;
- Je analyseert incidenten en arbeidsongevallen, geeft gepast advies en neemt de nodige acties;
- Je bewaakt de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het ISO-kwaliteitsmanagementsysteem;
- Je adviseert de aankoopafdeling aangaande de veiligheidsvereisten bij aankoop van arbeidsmiddelen,
PBM, ea;
- Je bent een professionele specialist dus je blijft up-to-date in je domein en zorgt voor de communicatie
en toepassing binnen de hele organisatie.
Uw profiel :
- Je bent in het bezit van een diploma Preventieadviseur niveau 2 en bij voorkeur vertrouwd met het
ISO9001-gebeuren;
- Je hebt minimum enkele jaren ervaring in een hands-on veiligheidsrol, bij voorkeur in een
productieomgeving;
- Je communiceert, adviseert en overtuigt gemakkelijk op alle niveaus van het bedrijf, zowel met het
management als met de arbeiders;
- Je kan zelfstandig en planmatig werken, met de juiste prioriteiten;
- Je hebt kennis van het Nederlands en een basiskennis van het Frans.
Ons aanbod :
- Een verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, opleiding en ontwikkeling;
- Normaal dagelijkse werkuren;
- Conforme verloning met extralegale voordelen;
- Familiaal kader.
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Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw CV en motivatie naar volgend e-mailadres :
Sophie.Bulcke@lithobeton.be

