Preventieadviseur arbeidshygiëne
Functie
•

Als preventieadviseur arbeidshygiëne identificeer je gevaren van biologische, chemische of fysische
aard.

•

Je evalueert risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan deze gevaren en je formuleert advies op
maat om deze te beheersen. Het doel van je interventies is het voorkomen van
gezondheidsproblemen op korte en lange termijn.

•

Je ontwikkelt samen met de klant een globale strategie om deze risico’s aan te pakken. Je voert
veldmetingen en -observaties uit, interpreteert de resultaten en indien nodig neem je contact op met
laboratoria. Je vat de resultaten samen in een syntheserapport, gericht op verbetervoorstellen.

•

Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire projecten bij onze klanten.

•

Je geeft op maat gemaakte training over arbeidshygiëne.

Profiel
•

Je bent een ambassadeur van onze groep en weet je perfect te identificeren met de waarden:
schouder aan schouder, handen uit de mouwen, echt en oprecht.

•

Je hebt een master diploma, in een richting die bij voorkeur gelinkt is aan onderwerpen rond
arbeidsveiligheid (bv. chemie, techniek, fysica, etc.). Ervaring in dit gebied is uiteraard een mooi
pluspunt.

•

Je bent bereid om het diploma preventieadviseur te behalen.

•

Je stelt de klant centraal en hebt goede communicatieve vaardigheden.

•

Je kan zelfstandig projecten voor onze klanten uitwerken.

•

Je volgt je vakgebied op en integreert de verzamelde kennis in de dagelijkse praktijk.

•

Je hecht belang aan permanente vorming en opleiding (deelname aan conferenties, professionele
en wetenschappelijke groepen, etc.)

•

Je bent bereid om je te verplaatsen binnen Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel.

•

Een passieve kennis Frans is een must. Actieve kennis is een voordeel.

Aanbod
Mensen zijn het kloppend hart van onze groep. Daarom investeren we in onze medewerkers. We wakkeren
passie aan en geven talent alle ruimte om open te bloeien. Bij Liantis mag je rekenen op een vaste en
uitdagende job in een boeiende en professionele werkomgeving in volle beweging.
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We bieden een aantrekkelijk en uitgebreid beloningspakket, dat je voor een deel flexibel kan invullen volgens
je eigen behoeften. Bovenop je vast basissalaris kan je nog genieten van een jaarlijkse loonbonus en
verschillende extralegale voordelen, waaronder: pensioenfonds, maaltijd- en ecocheques,
hospitalisatieverzekering, invaliditeitsverzekering en allerhande specifieke voordelen (gsm, laptop,
tussenkomst voor internet, …).
Belonen is meer dan verlonen. Bij Liantis zetten we ook in op andere aspecten die voor onze medewerkers
belangrijk zijn. Een aangename werkplek en gezonde werk-privébalans (flexibele werktijden, tele- en
thuiswerk), de mogelijkheid om verder te groeien… om er maar enkele te noemen.
Jouw werktijd. Je werkt in een 38 uren werkweek. Liantis-medewerkers die voltijds werken genieten naast 20
wettelijke vakantiedagen, ook van 6 dagen betaalde inhaalrust, 5 extra vakantiedagen en een regionale
feestdag.

Ga jij de uitdaging aan?
Mail dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar Liantis talent services via work@liantis.be of
registreer je online via onze jobsite liantis.jobs

Over Liantis
Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde compagnon
de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste
oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een HRen welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doen we zowel digitaal als
op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat ondernemende mensen op hun twee oren
kunnen slapen voor al hun mensenzaken.

Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA11.009 & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon.
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