
Preventieadviseur Industrieel  
Toxicoloog (m/v) voor Preventie  
en Bescherming op het Werk

Vereisten

    Interne en externe klanten informeren, adviseren en 
documentatie verschaffen over de risico’s verbonden aan 
chemische, microbiologische en fysische risico’s zoals:   
geluid, klimaat , trillingen, licht, ... 

    Campagnes voeren voor chemische atmosfeermetingen  
in overeenstemming met de Belgische en  
Europese wetgeving.

    Werknemers informeren en opleiden over het chemische 
risico, naargelang de producten die gebruikt worden in de 
onderneming en de omstandigheden waarin deze gebruikt 
worden.

    Interne en externe klanten ondersteunen in het beheersen van 
de risico’s gekoppeld aan carcinogene, mutagene en voor de 
voortplanting toxische stoffen.

    Informeren en adviseren over het microbiologisch risico en 
voeren van campagnes voor microbiologische metingen.

    Realiseren van metingen: geluid, licht, trillingen, 
klimaatparameters...

    Samenwerken met de medische afdeling op het gebied van  
het chemische risico (biomonitoring, evaluatietools, ...)  
en met de andere preventieadviseurs in de context van de 
multidisciplinaire samenwerking.

In de functie van Preventieadviseur Industrieel Toxicoloog voer 
je expertises uit in Industriële Toxicologie in de context van een 
dynamisch risicobeheer, conform de geldende wetgeving ter zake.  

Heb je nog vragen? Onze dienst Human Resources helpt je graag 
verder. Stel je vraag aan Greet Vermeiren 03/201.55.17

Interesse? 

Wil jij graag deel uitmaken van het team? Bezorg ons dan vandaag  
nog jouw gegevens en motivatiebrief via www.mensura.be/nl/jobs

    Beschikt over een master wetenschappen en diploma 
Preventieadviseur Niv. 1 (of bereid deze te behalen).

    Ervaring op het vlak van chemisch risico is een pluspunt.

    Je bent diplomatisch en beschikt over goede sociale 
vaardigheden, op vlak van communicatie en klantgerichtheid.

    Je bent bereid bijkomende opleidingen te volgen en op de 
hoogte te blijven van de evoluties op het gebied van welzijn  
en toxicologie. 

    Je bent bereid als expert mee te werken in werkgroepen 
of verenigingen van de discipline Industriële Hygiëne en 
toxicologie.

Profiel

Mensura biedt je een boeiende, voltijdse job van onbepaalde duur 
aan. Je krijgt een competitief salaris met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques en groeps- en hospitalisatieverzekering.

Bij Mensura kom je terecht in een professionele, dynamische 
omgeving waar kwaliteit en optimale service voorop staan. Bovendien 
krijg je de kans om je permanent bij te scholen.

Wij bieden


