zoekt PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2
GOESTING OM JE SCHOUDERS ROND PREVENTIE EN WELZIJN TE ZETTEN?
Wie zijn wij?
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.

Wie ben jij in ons team?
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 beschikt over het nodige diploma preventieadviseur niveau 2
 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 beheerst de welzijnswetgeving en weet deze in de praktijk toe te passen
 Je beschikt over analyse- en oordeelsvermogen
 Je werkt beleidsmatig
 Je werkt vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel en mensen nemen je als een vertrouwenspersoon.
 Je neemt je adviserende rol op
 Je kan met je communicatief talent om met alle mensen op de werkvloer.
Je handelt
en ruil
gaat vertrouwelijk
met informatie.
Watgeven
wediscreet
jou in
voor eenom
vaste
job?
 Je komt je afspraken na: je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
 Je
voltijds van
8.00
tot 16.30
uur. bijscholingen.

Jewerkt
bent leergierig
in je
roluur
en volgt
geregeld
ste
 Een werkgever waar mensen op de 1 plaats staan,
 Extra opleidingen die bijdragen tot jouw groei binnen Lidwina vzw,
 Een loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 13de
maand, septemberpremie, extra verlofdagen, …)
 Een werkgever waar je THUISKOMT,

Wil je ook thuiskomen bij ons?
 Kruip in je pen en stuur je motivatiebrief en cv op ter attentie van Els Van Zeir naar vacature@lidwina.eu
 Meer informatie nodig? 014/34.73.97.
 Solliciteren kan tot en met 31/10/2022.

