
 

 

 
 

 
VACATURE MEDEWERKER WELZIJN OP HET WERK 
 

 

 

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 stimuleren in het boeken van 

maximale leerwinst volgens hun eigen mogelijkheden en interesses. Hierbij besteedt de 

scholengroep 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 medewerker welzijn op het werk voor één (of meerdere) van haar 

scholen.  
 

In deze functie ben je een ambassadeur van veiligheid en gezondheid binnen de 

scholengroep. Je staat onder andere mee in voor het onder controle houden van de 

wettelijke taken in de jouw toegewezen secundaire school of scholen en werkt daarnaast 

mee aan het opstellen en uitrollen van veiligheidsinitiatieven, welzijnsprojecten en interne 

werkingsprocedures voor de ganse groep. Je rapporteert hierbij aan de vestigingsdirecteur 

en de coördinator welzijn op het werk.  

 
Taken 

• Jouw focus ligt op het algemene welzijn van personeelsleden en leerlingen op de 

werkvloer. Je ondersteunt de dagelijkse leiding, zoekt mee naar oplossingen en 

formuleert gefundeerde en haalbare adviezen om de arbeidsveiligheid en de 

veiligheidscultuur te versterken. 

• Je maakt risicoanalyses op, organiseert rondgangen en neemt eigenaarschap in het 

aansturen en opvolgen van acties. 

• Je analyseert incidenten en risicovolle situaties en werkt, in samenspraak met 

collega’s in het werkveld, initiatieven uit ter verbetering van veiligheid, ergonomie, 

psychosociaal welzijn, … . 

• Je participeert in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van werknemers en 

leerlingen met betrekking tot veiligheid. 

• Je participeert aan diverse interne veiligheidsmeetings en werkt nauw samen met 

externe specialisten, arbeidsartsen, psychologen, … 

• Vanuit je expertise word je betrokken bij de aankoop van arbeidsmiddelen, 

gevaarlijke producten, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, … 

• Je voert alle wettelijk voorziene administratieve taken 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 en volgt de wettelijk verplichte keuringen en controles op. 

 

 

 

 

 

 

https://kogeka.be/onze-studierichtingen/
https://kogeka.be/onze-visie-op-leren/
http://www.kogeka.be/


 

 

 

 

Profiel 

• Goesting is in de eerste plaats het codewoord. Je bent iemand die een hart heeft voor 

onderwijs en een hart voor het personeel en leerlingen binnen dat onderwijs. Net 

omwille daarvan word je gedreven door ambitie om de veiligheid en het algemene 

welzijn van leerkrachten, ondersteunend personeel en leerlingen te bewaken. 

• Gezond verstand. Je bent iemand die in staat is problemen vanuit een helikoptervisie 

te benaderen. Je beluistert verschillende standpunten bij het formuleren van 

adviezen.  

• Bekwaam. Jouw CV ondersteunt jouw passie voor onderwijs en voor meerdere 

aspecten van veiligheid en welzijn op het werk, niet met woorden, maar met 

aantoonbare ervaring, initiatieven en/of bijkomende opleidingen. 

• Leergierig. Op termijn zijn een getuigschrift pedagogische bekwaamheid en 

preventieadviseur niveau 2 onontbeerlijk om deze functie uit te oefenen. Mocht je 

nog niet in het bezit zijn van één van deze getuigschriften, ben je bereid deze op 

korte termijn te behalen. 

 

 

Wij bieden 

• Een voltijdse betrekking die start als een tijdelijke aanstelling. Na een gunstige 

evaluatie wordt deze omgezet in een vaste betrekking. 

• Een verloning volgens de weddenschaal barema onderwijs in functie van diploma en 

nuttige ervaring. 

• De mogelijkheid tot continue bijscholing. 

• Indiensttreding met onmiddellijke ingang. 

 

Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 15/09/2022 via mail naar de coördinator welzijn 

op het werk t.a.v. Sofie D’hondt: sofie.dhondt@kogeka.be. 
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