
  
 

 
Pedeo NV 
Westerring 25 
B-9700 Oudenaarde 
www.pedeo.be 

T +32 55 33 58 80 
F +32 55 33 58 90 
E  info@pedeo.be 
BTW BE 0443.950.093 
RPR Oudenaarde 

 
 
KBC 443-9000911-96 
IBAN BE65 4439 0009 1196 
BIC/SWIFT KREDBEBB 

 

VACATURE: PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2  

 

WAT HOUDT DE JOB IN? 

• Je voert systematische risicoanalyses uit van onze eigen werkomgeving of 
van de taken die er worden uitgevoerd, waarna je veiligheidsinstructies 
opstelt. 

• Je maakt indienststellingsverslagen op voor machines en installaties a.d.h.v. 
de 3 groene lichten 

• Je maakt een risicoanalyse op van de gevaarlijke producten, beheert de 
MSDS databank en zet deze om naar veiligheidsinstructiekaarten. 

• Je volgt de keuringen op door de EDTC. 

• Je staat in voor het opstellen van het Globaal Preventieplan en het 
Jaaractieplan voor Veiligheid. 

• Je gaat actief deelnemen aan het organiseren van opleidingen en 
toolboxmeetings. 

• Je waakt over de toepassing van de veiligheidsinstructies en preventieve 
voorschriften. 

• Je implementeert een welzijnsbeleid en waakt over de gezondheid & veiligheid 
van de medewerkers. 

• Je informeert nieuwe medewerkers tijdens het onboardingstraject op vlak van 
veiligheid. 

• Je bent verantwoordelijk voor de CPBW werking. 

• Je onderhoudt het contact met de EDPBW. 

• Je maakt ongevalsrelaas en omstandig verslag op van de arbeidsongevallen.  
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Wie zoeken wij? 

• Bachelordiploma ( technische richting is een pluspunt ) 

• Je bent in het bezit van een certificaat Preventie Adviseur Niveau 2. Of je bent 
in het bezit van een certificaat Preventie Adviseur Niveau 3 en je bent bereid 
om je om te scholen naar Niveau 2. 

• Je hebt reeds ervaring als Preventie Adviseur in een productie omgeving. 

• Je hebt een flexibele, dynamische & praktische ingesteldheid. 

• Je kan autonoom, georganiseerd en proactief werken; 

• Je kan goed luisteren en overtuigend communiceren en sensibiliseren 

 

 

AANBOD 

• Een parttime job van 2 à 3 dagen per week, flexibiliteit naar invulling 

• Je komt terecht in een organisatie met een onderbouwde lange termijnvisie 
waarbij degelijkheid en innoveren centraal staan en dit met respect voor elke 
medewerker. 

• Je werkt in een familiale KMO waar je bijdrage en inzet belangrijk is en 
gewaardeerd wordt. 

• Je krijgt begeleiding in de job en er is ruimte voor verdere opleiding. 

• Je krijgt een competitief salarispakket dat in verhouding staat met je expertise. 
Een deel van jouw salarispakket kan je zelf invulling geven door het 
geïntroduceerde flexplan. 

• Je hebt flexibele arbeidsuren en verlofplanning. 
 

 

SOLLICITEREN  

Is dit de job die bij je past? Mail je motivatie en CV naar HR@pedeo.be 

Je mag rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je sollicitatie 

 

 


