Vacature voor een voltijdse betrekking als
preventieadviseur niveau 2
voor onmiddellijke indiensttreding
Je werkomgeving
VZW OZCS Zuid-Antwerpen is op zoek naar een preventieadviseur niveau 2. Als
preventieadviseur stuur je het preventiebeleid van de VZW aan samen met de lokale
preventieadviseurs van de scholen.
Je werkt samen en neemt actief deel aan de overlegmomenten met andere regionale
preventieadviseurs onder leiding van een coördinerende preventieadviseur van OZCS Koepel..
OZCS Zuid-Antwerpen bestaat uit 14 basisscholen en 4 secundaire scholen en is een afdeling
van OZCS Koepel. OZCS kiest voor het project van de katholieke dialoogschool. De
preventieadviseur brengt het opvoedingsproject van het schoolbestuur in een open,
communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk.
Je profiel
 Je hebt een wettelijk vereist preventiegetuigschrift niveau 2 of bent bereid dit te behalen.
 Je bezit een (aanvullend) pedagogisch diploma of wil dit verwerven.
 Je werkt vlot met digitale middelen en bent mondeling en schriftelijk communicatief.
 Je kan individueel en collegiaal werken met de andere preventieadviseurs van het
schoolbestuur onder leiding van de CPA en onder supervisie van de afgevaardigde
bestuurder.
 Je bent flexibel: werken ‘op verplaatsing’, vergaderen ook buiten de normale schooluren,
in crisissituaties extra paraat zijn,.. spreekt je aan. Je bent in het bezit van een wagen en
doet verplaatsingen in dienstverband (gekoppeld aan een standplaats in de VZW)
 Je bent creatief en dynamisch. Voorstellen formuleren voor de verbetering van de
veiligheid, gezondheid, milieu en het algemeen welzijn van collega’s en leerlingen in het
kader van het BVH-beleid maakt je enthousiast vanuit je brede interesse voor de
veiligheids- en welzijnsproblematiek.
 Je kan analytisch een oordeel vormen en tot een besluit komen en toont daarbij
verantwoordelijkheidszin.
 Je vindt nascholing en professionalisering vanzelfsprekend.
Je taakomschrijving
 Je helpt bij de uitvoering van het welzijnsbeleid.
 Je implementeert het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) van de school.

 Je werkt loyaal samen met de gemeenschappelijke interne dienst (GID), neemt actief deel
aan de vergaderingen en vertaalt het beleid naar het schoolteam.
 Je bezoekt de werkvloer om risico’s te identificeren en stelt risicoanalyses op.
 Je adviseert de hiërarchische lijn over vereiste preventiemaatregelen.
 Je stelt globale preventieplannen (GPP) en jaaractieplannen (JAP) op.
 Je volgt de wetgeving i.v.m. de veiligheidsproblematiek (keuringen, verslagen,..)
 Je neemt deel aan het onderzoek van arbeidsongevallen.
 Je werkt actief mee aan evacuatieplannen en interne noodplannen.
 Je geeft advies over het opstellen van instructies, informatie, onthaal en vorming van de
werknemers. Je organiseert nascholing en sensibiliseringsacties.
 Je stelt de vereiste rapporten op (maandverslagen, jaarverslagen, registratie van
arbeidsongevallen, verslagen naar aanleiding van evacuatieoefeningen,…)
 Je werkt mee aan het opstellen en aanvragen van milieuvergunningen.
 Je organiseert medische controles in het kader van stages samen met de externe dienst.
 Je participeert aan vergaderingen i.v.m. bouwprojecten in een school.
Ons aanbod
 Een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie
 Een contract van bepaalde duur met een mogelijkheid tot statutaire aanstelling
 De wettelijke kilometervergoeding en een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen
 Een laptop met de nodige software
 Ruime opleidingskansen
 Verloning conform de salarisschalen van het departement onderwijs
Kandidaatstelling
Hebben we je interesse gewekt? Stuur dan je kandidatuur met motivering en CV via mail uiterlijk
op 14 januari naar: erwin.vanwassenhove@onderwijsvorselaar.be
De sollicitatiegesprekken hebben plaats in de laatste week van januari.
Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject, een organogram van de organisatie en
een concrete functiebeschrijving ontvangen via: ozcs.zuid-antwerpen@onderwijsvorselaar.be
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