VACATURE MEDEWERKER PREVENTIEDIENST

HERBOSCH-KIERE is een aannemer van waterbouwkundige werken in Europa met zetel te
Kallo (Linkeroever Antwerpen). HERBOSCH-KIERE maakt deel uit van de Groep EIFFAGE,
een sterke en gediversifieerde groep met meer dan 3.500 medewerkers in de Benelux. De vele
projecten en disciplines binnen de groep EIFFAGE, geven je maximale ontplooiingskansen en
doorgroeimogelijkheden.
Momenteel zoeken wij voor onmiddellijke aanwerving een gemotiveerde MEDEWERKER
PREVENTIEDIENST (M/V).
Zijn arbeidsveiligheid en milieu belangrijk voor jou? Werk je graag mee aan een verbetering van de
arbeidsomstandigheden, het milieu en de kwaliteit binnen een grote bouwonderneming? Dan willen
we je graag verwelkomen in ons team.

Functie :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uitvoeren van werfinspecties met rapportering
Opstellen van risicoanalyses, instructiefiches, verslagen, indienststellingen
Controle en bewaking van de procedures van het veiligheids-, milieu- en kwaliteitszorgsysteem
(onder andere door middel van audits)
Beoordelen van veiligheids- en milieuaspecten van aanbestedingsdossiers
Bijstand verlenen aan het onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen
Organisatie en opvolgen van periodieke keuringen
Organiseren van campagnes
Mogelijk bijstand verlenen aan de milieudeskundige

Profiel :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U heeft bij voorkeur een opleiding preventieadviseur niveau 2 gevolgd, bezit het diploma VOL
VCA of bent bereid om dit te behalen
U heeft affiniteit met de bouwnijverheid of bezit een technische achtergrond
Heeft u een milieuopleiding gevolgd of bent u bereid om een (korte) bijscholing te volgen, dan
is dit een pluspunt
Kennis van kwaliteits-(ISO 9001), veiligheids-(VCA), en milieumanagement (ISO 14001)
systemen strekt tot aanbeveling;
U bent een team-player die tevens autonoom kan werken en vlot kan communiceren op alle
niveaus
Goede kennis van de Franse en Engelse taal en MS Office toepassingen zijn een pluspunt

Tel.: +32 3 575 02 82 - Fax: +32 3 575 03 10
info.HK@eiffage.com
http://www.herbosch-kiere.com

Herbosch-Kiere NV
Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 -9130 Kallo
RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE0404.637.280.
Fortis BE80 2930 3622 2077 BIC-GEBABEBB
KBC BE29 4070 5004 0164 - BIC-KREDBEBB

Aanbod :
Wij bieden u een gevarieerd takenpakket in een solide bedrijf en een competitief salaris aangevuld met
een pakket extra legale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen,
enz…)

Contact :
Herbosch-Kiere N.V. – T.a.v. Mevrouw Nastenka Buzon – Haven 1558 – Sint-Jansweg 7 – B-9130 Kallo
nastenka.BUZON@eiffage.com
www.herbosch-kiere.com
T 03/570.04.81
GSM 0471/913.723
F 03/575.03.10

