VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor Dienst Veiligheid en Milieu een
preventieadviseur II (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en
is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
De Dienst Veiligheid en Milieu (8 medewerkers) staat in voor veiligheid en preventie, milieu,
omgevingswerken, mobiliteit, groenaanleg en –onderhoud.
Jouw opdracht
Als preventieadviseur niveau II voer je de wettelijk vastgelegde taken uit en werk je mee aan de
uitvoering van het veiligheids- en welzijnsbeleid van het centrum.
Je neemt de nodige administratieve taken op, geeft advies, stelt procedures en instructies op inzake
veiligheid en gezondheid, voert risicoanalyses uit, maakt indienststellingsverslagen op, onderzoekt
(bijna)ongevallen, helpt mee bij het organiseren en geven van opleidingen, …
Daarnaast geef je mee gestalte aan het milieubeleid en voer je projecten uit m.b.t. veiligheid, milieu,
energie, omgevingsinfrastructuurwerken, groenaanleg en -onderhoud en projecten die leiden tot een
duurzaam, ecologisch onderhoud en beheer van het centrum.
Je rapporteert aan het diensthoofd Veiligheid en Milieu.
Jouw profiel
- Je beschikt over een bachelor diploma en een getuigschrift preventieadviseur niveau II.
- Je hebt reeds een eerste ervaring opgedaan als preventieadviseur.
- Affiniteit of bijkomende ervaring met milieu- en/of energiewetgeving is een pluspunt.
- Je bent gemotiveerd, resultaatgericht en beschikt over een proactieve houding.
- Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband.
- Je kan zelfstandig werken, hebt zin voor orde en netheid en je beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
- Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
- Je bent een positief-constructief ingesteld persoon.
Ons aanbod
- Een boeiend en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar) met kans op
verlenging bij positieve evaluatie.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

-

Onmiddellijke indiensttreding.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: preventieadviseur) vóór 08/02/2018 t.a.v. Brecht Vandeputte, HR
Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar
amandus.solliciteren@fracarita.org.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Elsie Dauwe, Diensthoofd Veiligheid en
Milieu (050 79 95 59).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

