Voor regio VLAANDEREN zoeken we een:

Junior Preventieadviseur

Sta je stevig in jouw (veiligheids)schoenen?
Werken bij Artes Group, da’s werken bij de kampioen van de bouw. Dat komt dankzij een sterk
team met verschillende talenten, die perfect op elkaar zijn ingespeeld.
Artes is een grote onderneming met een familiaal karakter. Collega’s zijn meer dan gewoon
collega’s, het zijn vrienden. We werken samen aan de grootste en uitdagendste werven van ons
land. We zijn een sterke speler op alle terreinen: burgerlijke bouwkunde, waterbouw, petrochemie,
technieken, prefab, gebouwen en restauratie.
Locatie: afhankelijk van jouw woonplaats.
Jouw speelveld:
Wil je het beleid rond veiligheid, milieu en kwaliteit op en rond de werven van Artes mee
ondersteunen en de Preventiedienst binnen Artes Group mee uitbouwen? Zorg jij voor een
continue verhoging van het veiligheidsniveau? Krijg je energie van het adviseren en opmaken van
taak- & risicoanalyses? Dan ben jij dé junior preventieadviseur die wij zoeken!
Je staat met je twee voeten in de praktijk en gaat geregeld langs op de werven voor een
rondgang, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt. Daarnaast voer je op regelmatige basis VGMinspecties uit. Het uitschrijven van veiligheidsprocedures, -voorschriften en noodplannen zijn
de rode draad doorheen de job.
Jij geeft de essentiële veiligheidsinstructies wanneer nieuwe arbeidsmiddelen worden
aangekocht en je volgt de veiligheidsvereisten op. Je neemt actief deel aan de vergaderingen
van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en je volgt de veiligheidswetgeving
en VCA-vereisten op de voet. Alsook help je mee bij het opstellen en beheren van de
omgevingsvergunningen van de werven.
Je bent een ware facilitator. Je zorgt samen met de ervaren preventieadviseur dat het
veiligheidsbeleid vastgelegd op Artes Group niveau wordt uitgedragen op alle werven waar jij
verantwoordelijk voor bent.

Jouw toolbox:
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma Preventieadviseur niveau 2 of je staat te
branden om dit te behalen;
Je bent in het bezit van een bachelordiploma;
Bij voorkeur heb je ervaring in de bouwsector;
Een bijkomende opleiding tot milieucoördinator is mooi meegenomen, maar geen
absolute must;
Je kan werken met Let’s Build of bent bereid je hierin te verdiepen;

•
•
•

Bij het gebruik van ‘Plan-Do-Check-Act cyclus’ gaat er een belletje rinkelen;
Gewapend met sterke communicatievaardigheden ga je vlot met mensen om en
kan je hen makkelijk overtuigen;
Je bent een teamspeler met een gezonde portie flexibiliteit.

Onze bouwstenen:

WERKEN BIJ DE ARTES BOUWPLOEG IS
zin hebben om je samen met je team te SMIJTEN – belanden in een omgeving waar
VAKMANSCHAP, PASSIE en UNIEKE projecten centraal staan – PLEZIER maken op het werk –
blijven groeien naast de beste MENTOR

• Op je eerste werkdag krijg je een mentor toegewezen die je het reilen en zeilen van Artes met

veel plezier toelicht. We dompelen je ook meteen onder in een op maat gemaakt
opleidingstraject (Artes Academy);
• Je kan niet altijd een thuismatch spelen, maar Artes houdt steeds rekening met jouw regio zodat

je geen uren verzeild raakt in de files;
• We hebben niet enkel een winterstop, maar ook een zomerstop vastgelegd volgens het

collectief bouwverlof (32 vakantiedagen). Aangevuld met een aantrekkelijke verloning.

Werken op het hoogste level?

Laat het ons weten en solliciteer via www.artesgroup.be/werken-bij

