Word jij onze nieuwe collega?

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):

Preventieadviseur - Arbeidsarts (m/v)
Functie
Als Preventieadviseur - Arbeidsarts ben je verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht in een aantal bedrijven. Je draagt
actief bij aan het opsporen van risico’s op de werkplek en werkt hierbij nauw samen met een multidisciplinair team. Daarnaast
heb je een beleidsadviserende rol op het gebied van welzijn op het werk en adviseer je de werkgever en de hiërarchische lijn.
Je rapporteert aan de directeur gezondheidstoezicht.

Profiel





Je bent erkend als arbeidsarts of volgt de specialisatieopleiding.
Naast vaktechnische kennis beschik je over goede communicatieve vaardigheden en ben je een teamplayer.
Ervaring in de sector is een pluspunt, maar geen vereiste.
Je bent bij voorkeur tweetalig (NL/FR) en woont in de regio Vlaams-Brabant.

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

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

