
Preventie-Adviseur NIVEAU II - België
DEKRA Belgium

DEKRA werkt al bijna 100 jaar aan het vergroten van de veiligheid. Met meer dan 46.000 medewerkers
is het één van de grootste test- en certificeringsbedrijven ter wereld.DEKRA Belgium NV is een sterk
team van 300 medewerkers die garant staan voor een full service dienstverlening. Vanuit 5 afdelingen
werken wij voor onze klanten. Meer informatie kun je terugvinden op onze website www.dekra.be
DEKRA Industrial Safety is dé partner op het gebied van arbeidsveiligheid in uiteenlopende sectoren in
de industrie. Onze klanten kunnen bij onze ervaren specialisten op het gebied van veiligheid terecht voor
consultancy, project ondersteuning en training. We zijn onder andere actief in de petrochemie, chemie,
olie en gas, energie, infrastructuur, bouw en zuivel. We bieden daar ondersteuning in veiligheid op het
werk op vlakken zoals gezondheid, preventie, coördinatie, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen. Dat
doen we al meer dan 30 jaar en we ondersteunen inmiddels vele (internationale) bedrijven bij hun bouw-
en montageprojecten, veranderingsprocessen, inspectiestilstanden en infrastructuurprojecten.

Verantwoordelijkheden:

■ Als preventieadviseur niveau II adviseer
je onze opdrachtgevers op het gebied
van arbeidsveiligheid tijdens de
dagelijkse activiteiten, projecten en
turnarounds.

■ Het is belangrijk dat je meedenkt met
de klant en objectieve, realistische
oplossingen aandraagt.

■ Je houdt vervolgens in de gaten of de
vastgelegde afspraken ook in praktijk
worden nageleefd.

■ Je bent een zichtbaar aanspreekpunt
in het veld, en ook op kantoor blink
je uit als spoc voor uitvoerenden en
opdrachtgevers.

Profiel:

■ Je bent in het bezit van een diploma preventieadviseur
niveau II en hebt bij voorkeur ook een geldig certificaat
VOL-VCA;

■ Je hebt een bachelor of master in een technische
richting die relevant is binnen HSE

■ Je hebt minimaal 3 jaar projectervaring,in de
petrochamische industrie, als veiligheidskundige/
preventieadviseur II

■ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;

■ Je bent betrouwbaar, integer en zelfverzekerd;

■ Je beschikt over goede advies- en
rapportagevaardigheden;

■ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
in het Nederlands, Frans en Engels. Duits is mooi
meegenomen;

■ Je bent bereid te reizen binnen België en het
grensgebied Nederland;

■ Je bent flexibel ten aanzien van werktijden

■ je bent een echte Projectentijger

Wij bieden: Wij bieden je onder andere een marktconform salaris met dertiende maand, maaltijdcheques en leaseauto, aandacht voor
professionele en persoonlijke ontwikkeling, uitdagende en afwisselende innovatieve projecten en een helder loopbaanperspectief. Sollicteer nu:
https://dekra.jobtoolz.be/nl/preventie-adviseur-niveau-ii-belgie/solliciteren


