Mensura inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder
aan het werk te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid, welzijn en
gezondheid op de werkvloer reikt Mensura advies, oplossingen en diensten aan op maat
van de bedrijven. Daarbij gaan we verder dan wat strikt wettelijk moet.
In het competence center brengen we de expertise rond bepaalde thema’s bijeen.
Zo houden we onze bestaande diensten kwalitatief op peil én kunnen we verder
innoveren. Er ontstaat ook ruimte om, in nauw overleg met marketing, nieuwe producten
te ontwikkelen die perfect aansluiten op wat de klant nodig heeft
Voor de versterking van het Competence Center zoeken wij een:
Verantwoordelijke Hygiëne & Toxicologie
Preventieadviseur Arbeidshygiëne
Je functie:
Je bent de interne referent voor Hygiëne & Toxicologie, binnen deze discipline ben je
verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

•
•

Het opvolgen van tendensen en innovaties; je neemt dit mee in de afstemming
van het productaanbod voor onze klanten;
Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor productontwikkelingen,
procesverbeteringen en de optimalisatie van onze dienstverlening;
Je waakt er over dat nieuwe producten en procesverbeteringen consistent
geïmplementeerd worden in de verschillende regio’s;
Je begeleid en ondersteunt inhoudelijk een team van een 10tal
preventieadviseurs en –deskundigen bij de uitvoering van hun taken en je geeft
input aan hun hiërarchische leidinggevenden in de regio’s;
Je participeert in het selectieproces van nieuwe medewerkers: je bepaalt de
behoefte, competenties en neemt deel aan de interviews;
Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het Competence Center.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over het diploma Preventieadviseur Niveau 1, specialisatie
arbeidshygiëne of je bent bereid de opleiding te volgen;
Je hebt een ruime ervaring binnen het domein van Hygiëne & Toxicologie;
Je werkt graag projectmatig, je bent sterkt in het (intern) netwerken en weet
stakeholders met de juiste argumenten te overtuigen.
Ervaring met people management is een plus;
Je bent goed tweetalig Nederlands, Frans (mondeling en geschreven);
Je bent bereid om geregeld verplaatsingen over gans België te maken

Wij bieden

Je komt terecht in een professionele, dynamische omgeving. Daarin staan kwaliteit en
topservice voorop. Daarbij vinden we levenslang leren essentieel zodat we ons kunnen
onderscheiden van de middelmaat.
Voor deze boeiende, voltijdse baan van onbepaalde duur hebben we een competitief
salaris met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, een
groeps- en hospitalisatieverzekering voorzien.
Contact
Zin om deel uit te maken van dit team? Bezorg ons dan zo snel mogelijk jouw gegevens
en motivatiebrief.
Als je nog vragen hebt, Sandra Jacobs van onze dienst Human Resources beantwoordt
die met plezier via +32 495.599.369.

