
 

Lidwina is een Kempisch maatwerkbedrijf dat tewerkstellingskansen biedt voor alle mensen die om 
welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarbij heeft Lidwina de duidelijke 
missie om die mensen te laten groeien in hun talenten en competenties via tewerkstelling.  

Duurzaamheid en zelfontplooiing zijn hierbij centrale waarden. Om dit te realiseren hebben we een 
team van enthousiaste collega’s in ondersteunende en leidinggevende functies. Samen creëren we 
een productieve werkomgeving om zo kwalitatief hoogstaande producten af te leveren aan onze 
klanten. 

Wij zoeken nog een enthousiaste collega voor volgende functie:  

Preventieadviseur niveau I M/V/X 

 

Functieomschrijving 

Lidwina vzw is een groeiende, missie-gedreven organisatie die ernaar streeft om toonaangevend te 
zijn op vlak van veiligheid en welzijn. Daarom breiden we onze interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (IDPBW) uit. Als preventieadviseur niveau I bij Lidwina vzw rapporteer je 
rechtstreeks aan de Algemeen directeur en bij uitbreiding aan alle beleidsorganen. Binnen die functie 
sta je in voor:  

 Ontwikkelen en implementeren van een preventie- en welzijnsbeleid voor interne en externe 
bedrijfsactiviteiten met verzekering van de correcte toepassing van de maatregelen uit de 
Welzijnswetgeving 

 Behartigen, faciliteren en opvolgen, zowel intern als extern, van milieuaspecten verbonden 
aan de bedrijvigheid en duurzaamheidsdoelstellingen van Lidwina eventueel in nauwe 
samenwerking met de externe milieucoördinator 

 Coördineren en aansturen van de medewerkers behorende tot de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk (IDPBW)  

Preventie- en welzijnsbeleid 

 Uitwerken en ontwikkelen van preventie- en welzijnsbeleid in samenwerking met de 
bedrijfsleiding en de IDPBW  

 Implementeren van het preventie- en welzijnsbeleid door de vertaalslag te maken naar 
concrete doelstellingen, processen, richtlijnen en instructies 

 Garanderen van een dynamische risicobeheersing  

Coördineren van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) 

 Coördineren en uitvoeren van diverse analyses en onderzoeken 
 Opnemen van een adviserende rol ten aanzijn van de werkgever en de werknemers 
 Opnemen van een sturende en leidende rol ten aanzien van de interne EHBO-

verantwoordelijken en de IDPBW 
 Uitvoeren van de taken van secretaris van het CPBW zoals wettelijk bepaald 
 Lidwina vzw positief vertegenwoordigen in samenwerking ten aanzien van verschillende 

interne en externe partners  



Profiel 

Je hebt een voorkeur voor een dynamische werkomgeving, waarbij je zelf de touwen in handen hebt 
om richting en vorm te geven binnen je eigen expertisedomein. Je gaat graag actief aan de slag, je 
maakt je kenbaar in de organisatie en neemt je verantwoordelijkheden op. Je hebt de juiste people-
skills om mensen te sensibiliseren, te enthousiasmeren en te motiveren. Je hebt een sociale 
ingesteldheid en veel goesting om in een sociale, missie-gedreven organisatie aan de slag te gaan. 
Verder herken je jezelf in volgende competenties:  

 Je beheerst de welzijnswetgeving en weet deze in de praktijk toe te passen 
 Je hebt grondige kennis van diverse expertisedomeinen 

o Arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden  
o Arbeidshygiëne / sociale voorzieningen  
o Ergonomie 
o Gezondheid 
o Psychosociaal welzijn 
o Verfraaiing van de werkplaatsen 
o Organisatie van de arbeidsplaatsen /werkposten - arbeidsmiddelen  

 Je beschikt over analyse- en oordeelsvermogen 
 Je werkt beleidsmatig 
 Je hebt goede kennis van Microsoft Office 
 Je hebt een masterdiploma of je bent gelijkwaardig door ervaring 
 Je hebt een diploma preventieadviseur niveau I 
 Je bent milieucoördinator A of B = pluspunt 

Aanbod 

 Contract onbepaalde duur 
 Een correct loonpakket aangevuld met extralegale voordelen: interne en externe 

bijscholingsmogelijkheden, gratis hospitalisatieverzekering , groepsverzekering, 
maaltijdcheques, septemberpremie, ... 

 

Solliciteren 

Herken jij je in bovenstaande vacature en heb je zin om onze missie mee handen en voeten te geven 
vanuit preventie? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!  

Bezorg je sollicitatie met motivatiebrief en CV aan Annelies Heens via vacature@lidwina.eu. 
Solliciteren kan tot en met zondag 22 augustus.   

mailto:vacature@lidwina.eu

