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De Deltagroep is een samenwerkingsverband van vzw Kringloopcentrum Zuid-West-
Vlaanderen, vzw Constructief en vzw Mobiel. We ontwikkelen als maatwerkbedrijven 
verschillende producten, diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze 
medewerkers maatschappelijk en professioneel te participeren en versterken we het sociaal 
weefsel. De 3 vzw’s bieden banen en werkervaringskansen voor wie om persoonlijke 
redenen moeilijk een job vindt.  Het kringloopcentrum zorgt tevens voor minder afval en een 
breed aanbod voor elk budget. 
 
Meer informatie over de werking van de groep is te vinden op www.deltagroep.be,  
www.dekringloopwinkel.be, www.vzwconstructief.be en www.mobiel.be. 
 
Deltagroep zoekt een gedreven collega: 

 

Preventieadviseur (m/v) 
 
 

FUNCTIE-INHOUD 
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het dagelijks 
veiligheids- en welzijnsbeleid door initiatieven te nemen om de veiligheid, gezondheid 
en het welzijn op het werk te bevorderen en een gedragen veiligheidscultuur uit te 
bouwen. 
 
De functie omhelst onder andere: 
 

- Opmaken globaal en jaarlijks preventieplan in overleg met hiërarchische lijn, met 
concrete vertaalslag naar de dagelijkse werking; 

- Projecten opzetten rond diverse preventiethema’s om optimalisaties te kunnen 
uitvoeren op vlak van welzijn, veiligheid en ergonomie; 

- Concreet uitwerken van de implementatie van instructies, procedures en maatregelen 
naar werkvloer toe (vorming, opleiding, didactisch materiaal, instructies,…); 

- In samenwerking met de hiërarchische lijn risico analyses uitvoeren en bijhorende 
maatregelen uitwerken; 

- Voor de maandelijkse CPBW-vergaderingen: verzamelen en analyseren relevante 
gegevens en suggesties doen ter verbetering; 

- Administratieve opvolging; 

- Adviseren rond alle wettelijke bepalingen en uitvoeren van de wettelijk toegewezen 
taken in verband met preventie en welzijn.  

 
 
PROFIEL 

- Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma;  

- attest Preventieadviseur niveau 2, ofwel beschikbaar ofwel noodzakelijk te behalen; 

- Je houdt ervan op de werkvloer aanwezig te zijn, weet mensen te inspireren en kan 
goed in een team werken. 

- Je werkt gestructureerd en bent sterk in opvolging en planning; 

- Je kan moeilijke en technische materie en procedures vertalen zodat deze 
toegankelijk, eenvoudig en werkbaar zijn voor iedereen. 

- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je hebt een goede PC kennis. 

- Je houdt jezelf op de hoogte van (wettelijke) evoluties binnen jouw vakgebied. 

http://www.deltagroep.be/
http://www.dekringloopwinkel.be/
http://www.vzwconstructief.be/
http://www.mobiel.be/
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Praktisch: tewerkstellingsplaats Heule; rijbewijs B noodzakelijk; voltijdse betrekking 
(38u/week); hoofdzakelijk kantooruren. 
 
 
AANBOD 
 

- Motiverende werksfeer in een dynamisch sociaal bedrijf; 

- de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale en 
milieudoelstellingen van de organisatie; 

- verloning volgens intern baremasysteem (+ maaltijdcheques en 
hospitalisatieverzekering); 

- vast contract voor onbepaalde duur. 
 
 
AANWERVINGSPROCEDURE 
 
Stuur uw volledig CV naar vacature@deltagroep.be 
 
De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen met telkens een selectie:  

 volledig CV  

 interview 

 schriftelijke proef 
 
 
 

 


