Securex is op zoek
naar verschillende
medewerkers om het
team in de regio’s
Drongen, Aalst en
Antwerpen te
versterken.

Biedt Health & Safety ondersteuning om een werkomgeving te creëren waar
het gezond, veilig en aangenaam werken is.
Als Preventieadviseur ingenieur begeleid en ondersteun je klanten bij de
opmaak en uitvoering van hun preventiebeleid inzake risicobeheersing en
arbeidsveiligheid/hygiëne.



Bij Securex zetten we onze HR-expertise
maximaal in voor particulieren, startende
ondernemers, zelfstandigen, KMO’s én grote
ondernemingen. Maar ook als werkgever
geloven we in ons motto 'Human capital
matters'. Daarom ondersteunen we volop de
ontwikkeling en het welzijn van onze eigen
mensen.

www.securex.be/jobs














Je initieert, organiseert, leidt en voert projecten inzake risicobeheersing
uit op een kwalitatief hoogstaande manier, in samenwerking met de
klant. Je tracht hierbij ook duurzame gedragsverandering op de
werkvloer na te streven.
Je stelt bijvoorbeeld een risicoanalyse en een globaal preventieplan op.
Als expert in de materie, adviseer je de klant teneinde een efficiënte en
rechtsgeldig welzijnsbeleid in te voeren.
Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe projecten of vormingen
en neemt actief deel aan externe seminaries.
Je bent steeds op de hoogte van de recente evoluties betreffende de
wetgeving voor welzijn op het werk en kan deze in de praktijk
omzetten.
Je onderneemt op een proactieve manier commerciële acties en draagt
bij tot de realisatie van nieuwe “leads”.

Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur met een aanvullende
opleiding veiligheidskunde niveau I of een ingenieur met een
aanvullende opleiding niveau II en relevante ervaring als
preventieadviseur. Ervaring en interesse in arbeidshygiëne is zeker een
groot pluspunt.
Je bent communicatief en klantgericht; vanuit jouw expertise denk je
mee met de klant om te beantwoorden aan zijn verwachtingen.
Je kan zelfstandig werken en beschikt over een goede teamgeest.
Je werkt op tweetalige projecten en afhankelijk van je woonplaats
trachten we je efficiënt in te schakelen.

Solliciteer online op
www.securex.be/jobs. Langs
deze weg kan jij ons je CV en
motivatiebrief bezorgen en
onze andere vacatures
ontdekken.

