VACATURE HALFTIJDS PREVENTIEADVISEUR
TWI is een maatwerkbedrijf gelegen in Brussel en biedt werk aan 175 mensen, waarvan 150 met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden een gevarieerd gamma van diensten aan, steeds op
maat van onze klanten én onze medewerkers.
Den Diepen Boomgaard (DDB) is een maatwerkbedrijf met een volwaardige bioboerderij en een
aantal diensten in het verlengde hiervan en stelt een 40-tal werknemers te werk.

Voor de INTERNE PREVENTIEDIENST van TWI en DDB zoeken we een gedreven

Halftijds preventieadviseur
Jouw profiel:
 Je bent in het bezit van een bachelor diploma en minimum 2 jaar ervaring, daarnaast
bezit je een diploma preventieadviseur niveau 2
 Je bent contactvaardig en kan duidelijk en objectief communiceren
 Je bent gemotiveerd en positief ingesteld
 Je beschikt over een analytisch denkvermogen in verband met processen,
procedures en organisaties en hebt een goed technisch inzicht
 Je hebt een hart voor mensen en werkt op positieve wijze mee aan onze christelijk
geïnspireerde waarden, in open dialoog en met respect voor ieders overtuiging
 Je bent vlot in het Nederlands en mondeling Frans
Jouw takenpakket :
 Veiligheid van de bedrijfsvoering
 Het voortouw nemen in het dynamisch risicobeheersing systeem, risicoanalyse,
ongevallen en incidenten, vormingen, uitwerken interne procedures, etc.
 Welzijn van de medewerkers inzake ergonomie, organisatie van de werkplaats, etc.
 Het beheer en de werking van de interne dienst PBW.
 Het verzekeren van het secretariaat van het comité PBW.
Ons aanbod:
 Een boeiende, afwisselende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen
initiatief.
 Halftijds contract van onbepaalde duur (uurrooster bespreekbaar)
 Ruime ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden.
 Verloning in functie van ervaring, aantrekkelijke verlofregeling en extralegale
voordelen.
 Plaats tewerkstelling: afwisselend op de vestiging van TWI (Sint-LambrechtsWoluwe) en deze van DDB (Grimbergen)

Solliciteren: Bezorg je motivatiebrief en CV aan Bert Vanoost, HR- en activeringsverantwoordelijke,
Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel of via mail naar bert.vanoost@twi.brussels .
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