De Hoge Rielen (Kasterlee), Destelheide & Hanenbos (Dworp) zijn drie prachtige verblijfsdomeinen
voor iedereen met een jeugdige geest, jong en minder jong. Meer dan duizend
jeugdwerkinitiatieven, scholen, organisaties en honderdduizend jongeren zijn er jaarlijks te gast. De
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) vzw beheert deze drie domeinen in opdracht van de
Vlaamse Overheid.
We zoeken voor onmiddellijke aanwerving:

Interne Preventieadviseur (m/v/x)
10 uur per week, onbepaalde duur
Functieomschrijving
Je neemt de taak van preventieadviseur op voor ADJ zoals de wettelijke bepalingen aangeven. Je
werkt zowel in de Hoge Rielen als in Destelheide & Hanenbos, met standplaats op de Hoge Rielen in
Kasterlee.

▪
▪

▪

▪
▪

Je taken omvatten onder meer:
Als preventieadviseur ben je de drijvende kracht in het verbeteren en het uitvoeren van het beleid
op het gebied van preventie, veiligheid en welzijn.
Je bent verantwoordelijk voor de verplichtingen i.v.m. veiligheid op de werkvloer. Je volgt de
wetgeving hierover op, vertaalt die naar de verschillende activiteiten van ADJ en adviseert over
de nodige opleidingen.
Als preventieadviseur geef je advies in verband met alle domeinen van de welzijnswet. Je
ondersteunt je collega’s op de werkvloer zodat alle verantwoordelijken hun rol in het
preventiebeleid kunnen opnemen.
Je bent samen met de directie verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen met de
werknemersdelegatie.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de interne preventiedienst en het coördineren
van de samenwerking met de externe dienst arbeidsgeneeskunde en andere externe partijen.

Profiel
▪
▪
▪
▪

Je hebt de basisopleiding preventieadviseur gevolgd en bent bereid tot verdere bijscholing. Ook
als je deze opleiding binnenkort afrondt, kom je in aanmerking.
Je bent pragmatisch ingesteld: een hands-on mentaliteit met de wil om zaken aan te pakken en te
verbeteren.
Je kan constructief met medewerkers communiceren en samenwerken.
Je kan zelfstandig werken.

Wij bieden
▪
▪
▪
▪
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Een deeltijds contract van onbepaalde duur voor 10u per week.
Flexibele werkuren.
Werken in een dynamische organisatie die voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat.
Bruto verloning voor 10u bij 0 jaar anciënniteit: € 752,16 per maand.
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▪

Extra legale voordelen zoals: maaltijdcheques, ecocheques, verzekering gewaarborgd inkomen,
verzekering aanvullend pensioen, tussenkomst hospitalisatieverzekering, gratis woon-werk
verkeer met openbaar vervoer of een elektrische bedrijfsfiets.

ADJ werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.
Kwaliteiten van mensen zijn voor ons doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of
beperkingen.
Solliciteren kan enkel via e-mail (vacature@adj.be), met een actueel CV en een motivering van je
interesse.
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Myriam Vanvinckenroye op vacature@adj.be.
Gepreselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.
Meer info over de centra van ADJ kan je vinden op www.destelheide.be, www.hanenbos.be en
www.dehogerielen.be.
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