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PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2 

ATAB NV is een VCA gecertificeerde onderneming en al meer dan 100 jaar specialist in het uitvoeren van 
dak- en waterdichtingsprojecten voor nieuwbouw en renovatie. Atab nv opereert als onafhankelijke 
aannemer met ca. 100 medewerkers en maakt uitsluitend gebruik van innovatieve technieken en 
producten die leiden tot een hoge kwaliteit en efficiëntie van de uitgevoerde werken. Veiligheid, Integriteit, 
Kennis delen, Bescheidenheid, Prestatie, Lange termijn denken en Wendbaarheid zijn de kernwaarden van 
ons dagelijks handelen. Wij zijn momenteel opzoek naar een tweetalig (Nl + Fr) preventieadviseur niveau 2 
. 
 
Onze verwachtingen 

Ben je zeer communicatief, dynamisch, enthousiast en bereid mee “aan de kar te trekken” om ons 
veiligheidsbeleid om te zetten in een echte “veiligheidscultuur” en echt uit te dragen naar onze organisatie, 
aarzel dan geen seconde en stuur vandaag nog jouw CV naar: 

koen.goyvaerts@atab.be 

Wij hechten veel belang aan zin voor initiatief alsook aan praktijkgerichtheid en maximale aanwezigheid 
“on the field”. 

Functionele taken: 

- Veiligheid zichtbaar maken binnen onze onderneming. 
- D.m.v. werfbezoeken en werkplek inspecties continu op zoek gaan naar verbeterpunten. 
- Permanent waken over de veiligheid op de werven conform de vigerende wetgeving en VCA 

voorschriften. 
- Samen met  de operations manager en de werfleiders/project managers werken aan een continu 

sensibiliseringsproces. 
- Permanente VCA opvolging, voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse audits. 
- Het organiseren van de periodieke keuringen van het materieel. 
- Het maandelijks voorzitten van het CPBW. 
- Opmaak en rapporteren van de veiligheidsstatistieken. 
- Onderzoeken en analyseren van arbeidsongevallen. 
- Opmaak van de toolboxen die dan door de werfleiders/project managers aan de ploegen toegelicht 

worden. 
- Maandelijkse toelichting van de veiligheids prestaties/resultaten op het MT en het geven van 

aanbevelingen. 
- Advies geven en finaal de goedkeuring geven voor aankoop en bestelling van materieel. 
- Deelnemen aan periodieke veiligheidsmeetings bij klanten. 
- Organiseren van veiligheidsopleidingen voor elke medewerker, deels zelf te geven deels in 

samenwerking met een externe partner. 
- Zéér nauwe samenwerking met de Operations Manager en de werfleiders/project managers. 
- Rapporteert rechtstreeks aan de CEO. 
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Profiel: 

- Je hebt bij voorkeur ervaring in de bouwsector. 
- Je bent flexibel ingesteld en staat open voor het opdoen van bijkomende kennis op het vlak van 

materialen, materieel…. 
- Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om op elk niveau binnen onze 

organisatie te kunnen overtuigen. 
- Je bent resultaat gericht. 
- Je treedt kordaat op indien nodig.  
- Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen. 
- Je kunt zeer vlot overweg met Windows Office. 
- Je spreekt, leest en schrijft goed Nederlands en Frans. 

 
 
Aanbod: 

- Zelfstandige functie. 
- Aantrekkelijk salarispakket met tal van extra legale voordelen, waaronder een bedrijfswagen. 
- Veiligheid geniet binnen Atab de hoogste prioriteit. 
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