
Premed is een onafhankelijke Externe Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk met hoofdkantoor te Leuven. 

Wij geven professioneel advies aan onze klanten bij de 
verwezenlijking van het welzijnsbeleid, waken over de 
gezondheid van hun werknemers en helpen hen met het 
beheer van de risico’s in hun onderneming.

Premed kiest bewust voor nabijheid, klantgerichtheid, 
kwaliteit en professionaliteit. We richten ons in hoofdzaak 
tot de regionale bedrijven en organisaties van Vlaams-
Brabant (waar we marktleider zijn), Antwerpen, Limburg en 
het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

In het kader van onze groei zijn we voor de versterking van 
ons team van specialisten in de 5 domeinen van de wet op 
het welzijn op zoek naar een (m/v):

Functie
Als preventieadviseur ondersteun je onze klanten bij de uitwerking, ontwikkeling en instandhouding van 
een efficiënt preventiebeleid in overeenstemming met de wetgeving op vlak van psychosociale risico’s  
op het werk. 

Concreet: 
• Je analyseert psychosociaal risicovolle situaties op het werk en geeft advies hierover op maat  

van de klant.
• Je voert risicoanalyses uit en stelt de nodige maatregelen voor om risico’s te vermijden en  

te verminderen.
• Je ondersteunt de klant bij het uittekenen van een beleidsmatige aanpak van psychosociale risico’s.
• Je geeft opleiding en vorming aan de klant en zijn medewerkers over verschillende welzijnsgerelateerde 

thema’s (stress en burn-out, grensoverschrijdend gedrag op het werk, verzuim, alcohol- en druggebruik, 
conflicthantering, opvang na schokkende gebeurtenissen, enz.).

• Je bent een vertrouwelijk aanspreekpunt voor werknemers die blootgesteld zijn aan psychosociale 
risico’s op het werk en zoekt samen met hen een gepaste aanpak, in lijn met de wettelijke procedure.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat preventieadviseurs uit andere disciplines (arbeids-
geneeskunde, arbeidshygiëne, ergonomie, arbeidsveiligheid) bevat. Je rapporteert  aan de Directeur  
van de afdeling Risicobeheersing.

Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (M/V)

Word jij onze nieuwe collega?



Profiel
• Je beschikt over een diploma Master in de Arbeidspsychologie of Sociologie. 
• Je hebt bij voorkeur de specialisatieopleiding ‘preventieadviseur psychosociale aspecten’ afgerond.
• Je bent integer en diplomatisch, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en je vult deze 

aan met een flexibele en klantgerichte houding.
• Je weet je te onderscheiden door jouw gedrevenheid, verantwoordelijkheidszin en organisatietalent.
• Je kan geheel zelfstandig projecten uitwerken maar bent voldoende sociaal vaardig om te weten  

wanneer je je als teamspeler moet opstellen.
• Je beschikt over didactische vaardigheden en geeft graag les.
• Je volgt de literatuur binnen het vakgebied en implementeert de opgedane kennis in je dagelijkse 

praktijk.
• Je beschikt over een rijbewijs B. 
• Je beschikt over een degelijke kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod
Een functie die het mogelijk maakt om zelfstandig te werken en ruimte biedt voor initiatief. 
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een concurrerend salaris volgens barema en interessante extralegale voordelen (bedrijfswagen, 
maaltijdcheques, baanvergoeding, groepsverzekering, hospitalisatie verzekering, 
opleidingsmogelijkheden, extra verlofdagen,…). 
Premed is een dynamische organisatie met een informele bedrijfscultuur en een vlakke 
bedrijfsstructuur.

Geïnteresseerd?
Stuur dan zo snel mogelijk je Curriculum Vitae en motivatiebrief naar Premed vzw, t.a.v. Krista 
Vankelecom, Tiensevest 61 bus 2, 3010 Leuven of via e-mail: Krista.Vankelecom@premed.be. 
Voor bijkomende informatie kan je terecht op 016 30 81 11 of www.premed.be.


