
 

VACATURE VOLTIJDS PREVENTIEADVISEUR  secundair onderwijs en basisonderwijs 

Sinds 1999 stelt KOGEKA zich tot doel om een divers, transparant en evenwichtig studieaanbod te realiseren 
in de regio Geel-Kasterlee. De scholengroep biedt kwaliteitsvol onderwijs om alle kinderen en jongeren te 
helpen volgens hun eigen mogelijkheden en interesses maximale leerwinst te boeken.  

Ze besteedt daarbij veel aandacht aan de zorg voor elke individuele leerling.  
Voor meer info over onze scholengemeenschap en ons studieaanbod verwijzen we naar onze website 
www.kogeka.be. 

KOGEKA zoekt een voltijds preventieadviseur voor enkele van haar scholen. Deze opdracht start op 1 
september 2021. 

Als lokale preventieadviseur ben je een ambassadeur van veiligheid en gezondheid in de scholen waarvoor jij 
als preventieadviseur bent aangesteld en zal je werken onder leiding van de coördinerend preventieadviseur.  

Preventietaken 
 Je voert het dynamisch risicobeheersysteem toe in de jouw toegewezen scholen. Je spoort gevaren op, 

werkt mee aan risicoanalyses en stelt preventieve maatregelen voor ter verbetering van het welzijn van 
de werknemers en de leerlingen. 

 Je voert in samenwerking met de hiërarchische lijn incident- en ongevalsanalyses uit. 
 Je formuleert adviezen in verband met arbeidsmiddelen en richtlijnen over de organisatie en inrichting 

van de arbeidsplaats. 
 Je participeert in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van alle werknemers en leerlingen van de 

school. 
 Je zorgt voor de implementatie van de milieuwetgeving in de schoolorganisatie. 
 Je participeert aan diverse veiligheids- en milieumeetings. 
 Je woont de vergaderingen bij van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Je bereidt 

samen met de directeur de vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
voor, je informeert en geeft opvolging aan de vaststellingen van het CPBW. 

 Je voert alle wettelijk voorziene administratie uit. Je stelt veiligheidsverslagen op en je viseert 
schooldocumenten inzake veiligheid en milieu. 

 Je ondersteunt de directie bij de opmaak van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. 
 Je volgt de wettelijk verplichte keuringen op. 
 Je volgt van heel nabij de evolutie van de toepasselijke wetgeving op. 

Naast bovenstaande wettelijke taken van een preventieadviseur behoren ook administratieve taken, ter 
ondersteuning van de preventiedienst, tot uw takenpakket: 

Administratieve taken 
 Je zorgt voor de implementatie en uitbouw van het softwarepakket Helios. 

 
Kennis 

 Je hebt een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie. 
 Je bent sterk in kennisoverdracht en verslaggeving. 
 Je hebt technische bedrijfservaring of -kennis. 
 Je kan zeer goed werken met de gangbare PC-toepassingen (MS Office). 

Opleiding  
 Je bent houder van minimaal het attest Preventieadviseur Niveau II. 
 Je hebt een pedagogisch diploma of bent bereid het binnen de 3 jaar te behalen. 

 
Persoonlijkheid 

 Je bent gedreven voor preventie.  
 Je bent klantgericht en communicatief. 
 Je kan goed in groep werken en bent professioneel ingesteld. 
 Je neemt initiatief en hebt verantwoordelijkheidszin.  
 Je bent innovatief en werkt oplossingsgericht. 



 

Wij bieden: 
 voltijdse betrekking; 
 weddenschaal volgens barema onderwijs in functie van diploma en nuttige ervaring; 
 de mogelijkheid tot continue bijscholing; 
 indiensttreding per 1 september 2021. 

Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 11/06/2021 via mail naar de algemeen directeur van KOGEKA t.a.v. 
Hilde Van de Vliet: hilde.vandevliet@kogeka.be.  


