
   

PREVENTIEADVISEUR ARBEIDSHYGIËNE 
 

Locatie: Antwerpen 
 

Mediwet: 
Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is MEDIWET dagelijks bezig met het 
verhogen van het welzijn bij haar klanten en hun werknemers. Hiervoor is MEDIWET actief in 
verschillende domeinen zoals arbeidsgeneeskunde, veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en 
psychosociale aspecten. 
  

Om haar team te versterken is MEDIWET binnen de dienst risicobeheersing dringend op zoek naar 
een (m/v) Preventieadviseur Arbeidshygiëne. 
 

Jobinhoud:  

 Je adviseert de klanten van MEDIWET omtrent arbeidshygiëne en draagt zo bij aan het 
welzijn van hun personeel. Hiervoor ga je regelmatig bij de klant ter plaatse op 
bedrijfsbezoek. 

 Je bent een deskundige op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden en richt 
je op risico’s die op langere termijn een schadelijke invloed kunnen hebben op de 
gezondheid van de medewerkers.  

 Je analyseert arbeidsomstandigheden  en maakt risicoanalyses op aangaande 
arbeidshygiëne. Je beheert een project van A tot Z:  je gaat op onderzoek bij de klant en 
voert zelf de metingen  inzake klimaat, geluid, lichtsterkte, chemische agentia… 

 Je adviseert werkgevers over hoe deze problemen best voorkomen worden. Indien 
problemen reeds aanwezig zijn, informeer je werkgevers over de aanpak en het verhelpen 
van de problemen.  

 Je geeft opleiding aan werkgevers en werknemers  

 Je werkt nauw samen met andere deskundigen en arbeidsgeneesheren. 

 Je krijgt de kans om op basis van je vaardigheden en interesses beleidsmatig bij te dragen 
aan de werking van de organisatie o.a. door het ontwikkelen van nieuwe diensten, deelname 
aan werkgroepen etc. 

 

Profiel:  

 Je hebt een master diploma waarvan het curriculum een belangrijk aandeel van de 
wetenschappen scheikunde, fysica en biologie bevat.  

 Je volgde een specialisatieopleiding arbeidshygiëne of bent bereid die te volgen.  

 Voorkennis inzake de welzijnswetgeving is sterk aangewezen 

 Kennis van het Frans is een pluspunt, doch niet noodzakelijk. 

 Je bent klantgericht, correct en flexibel.  

 Je functioneert zowel zelfstandig als in groep.  

 Je kan vlot overweg met Windows.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs.  
 

Aanbod:  

 Mediwet vzw biedt een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen (wagen, 
maaltijdcheques, groepsverzekering, gsm …).  

 Je komt terecht in een organisatie waar flexibiliteit wederzijds gedragen wordt. 
Competentieontwikkeling wordt, gezien de flexibiliteit en creativiteit, naar waarde geschat.  

 Je werkt vanuit Antwerpen. De werkregio omvat het Waasland, de haven en de provincie 
Antwerpen.  

 

Interesse? Mail dan zo snel mogelijk je CV en motivatiebrief naar Griet Van Elsen – griet@apriori.be 
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