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Competentieprofiel Preventieadviseur 
 

 

Plaats in de organisatie 
 

• Directe leidinggevende: HSE Manager 

 

 

Beschrijving 
 

• De functie van preventieadviseur is een ondersteunende functie aan de Plant 

Manager in het kader van de implementatie van het veiligheidsbeleid en maakt 

deel uit van de Gemeenschappelijke Interne Dienst 

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
 

• Een veilige werkplek creëren door het vertalen, implementeren en het 

ondersteunen van het veiligheidsbeleid (visie en strategie wordt centraal 

aangestuurd vanuit CRH Structural Concrete België) 

• Coördineren en (bij-)sturen van veiligheidsverbeteringen met continue aandacht 

voor veiligheid bij alle werknemers en op het behalen van vooropgestelde targets 

omtrent veiligheid (frequentie- en ernstgraad) in samenwerking met de Plant 

Manager  

• Correctieve maatregelen adviseren bij incidenten en/of inbreuk op het 

veiligheidsbeleid in samenwerking met de Plant Manager  

• Actief deelnemen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk 

• Een veiligheidsbewustzijn creëren doorheen de ganse organisatie dmv. gerichte 

campagnes en opleidingen 

• Opstellen van jaaractieplannen in lijn met de visie & de  strategie  van CRH 

Structural Concrete België. Opmaken van bijbehorend budget en concrete 

investeringsvoorstellen op korte en middellange termijn betreffende de veiligheid  

in onderling overleg met het lokale Management 

• Aanreiken van veiligheidsverbeteringen conform het PDCA-principe van 

continue verbetering 

• Uitwerken van pragmatische veiligheidsoplossingen in overleg met de werkvloer 

om tot een veilige werkbare oplossing te komen 

• Begeleiden en aansturen van veiligheidswerkgroepen als veiligheidscoördinator 

• Geven en organiseren van veiligheidstrainingen ifv. noden en behoeften 

• Uitwerken van specifieke veiligheidsprocessen op basis van vakspecialisatie 
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Competentieprofiel Preventieadviseur 
 

 

Belangrijkste Competenties 
 

• Collaborates: partnerschappen opbouwen en samenwerken met anderen om 

gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken (6) 

• Decision Quality: juiste en tijdige beslissingen nemen die de het bedrijf ten goede 

komen (12) 

• Drives results: steeds resultaat behalen, zelfs onder moeilijke omstandigheden (28) 

• Develops Talent: medewerkers ontwikkelen en coachen om zo samen tegemoet 

te komen aan de doelstellingen en noden van het bedrijf  

• Action Oriented: enthousiast nieuwe kansen en uitdagingen op zich nemen 

rekening houdend met prioriteiten (2) 

• Cultivates Innovation: nieuwe en betere manieren creëren om het bedrijf 

succesvol te laten zijn (19) 

• Plans and Aligns: werk plannen en prioriteiten stellen teneinde verplichtingen na 

te komen die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen (25) 

 

 

Functievereisten 
 

• Diploma niveau Ingenieur of technisch Bachelor  

• Opleiding veiligheid niveau II  en bereid zijn om niveau I te halen 

• Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een productieomgeving 

• Nederlandstalig met goede kennis van het Frans en Engels 

• Mobiliteit: flexibiliteit om andere sites te ondersteunen 

 


