
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie en inspireert en ondersteunt 
mensen met een beperking, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH) en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Door actief te luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke, 
creatieve antwoorden. Vanuit een ruim aanbod bieden we mensen de juiste 

ondersteuning op maat. Dit op vlak van werken, wonen, vorming en vrije tijd, 

therapie en mobiele ondersteuning.

Groep Ubuntu bestaat uit verschillende vzw’s en is werkzaam in verschillende 
sectoren: zorg, sociale economie en dienstencheques. Over sectoren heen en in 

verbinding met de buurt zoeken we altijd naar kruisbestuiving. We vinden het 

immers heel normaal dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen tot een warme 
en solidaire leefomgeving.

Om onze sociale netwerkonderneming te versterken zijn we op zoek naar een 

preventieadviseur niveau 2. 

VACATURE

Kan je oplossingsgericht handelen?

‘Ben je
gemotiveerd,
doelgericht
en beschik je
over een
proactieve
houding?’ 

‘Hecht je groot belang aan de veiligheid en
het welzijn van medewerkers?’  



FUNCTIEPROFIEL

Als preventieadviseur niveau 2 sta je mee in voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, de arbeidsveiligheid, de 

bescherming van de gezondheid,  de ergonomie, de arbeidshygiëne en de verfraaiing van de arbeidsplaatsen. Dit houdt onder 

meer in:

 Het adviseren en rapporteren aan het management inzake de veiligheid en het welzijn van de medewerkers 

 De implementatie van een professioneel en efficiënt veiligheids- en welzijnsbeleid (samen met het HR team)

 Het opmaken van procedures en instructies rond veiligheid, welzijn, ergonomie en arbeidsmiddelen 

 Het opstellen en bijsturen van de permanente risicoanalyse 

 De opvolging van arbeidsongevallen 

 Samenwerking met collega’s van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), het Comité voor  

   Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW). 

 Deelname aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) als secretaris 

 Ondersteunende administratie en documentatie (maand- en jaarverslag, indienststellingsverslagen, ...)

Je wordt in deze functie aangestuurd door de algemeen manager en werkt nauw samen met de collega’s van de HR-dienst 
en de technische dienst.

Je wil werken in een organisatie met een sociale impact en maatschappelijke meerwaarde waar diversiteit als rijkdom 

beschouwd wordt en waar mensen centraal staan. Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van 
Groep Ubuntu. 

Je bent gemotiveerd, doelgericht en beschikt over een proactieve houding. Je kan zelfstandig, efficiënt en nauwkeurig werken 

en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent flexibel en kan indien nodig snel en oplossingsgericht 
handelen. Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden en visie. Bovendien heb je het talent om mensen te 

motiveren, te coachen en hen te stimuleren tot samenwerking en verbinding.

Je beschikt over een diploma/attest preventieadviseur niveau 2. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een 

eigen wagen. 

Deze vacature loopt exclusief via Dermaut Recruitment & Selection. Mail jouw sollicitatiebrief en CV naar 
christian@dermaut.eu. We verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur. Meer informatie over 
Groep Ubuntu kan je vinden op www.groepubuntu.be. 

COMPETENTIES

ONS AANBOD

 Een voltijds contract onbepaalde duur, verloning binnen de barema’s PC 319.01 

 Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 die opbouwt volgens leeftijd 

 Tewerkstelling in een vooruitstrevende, groeiende organisatie met een warme, persoonlijke en professionele werksfeer en  

  een maatschappelijke sociale meerwaarde. 

 Een boeiende en gevarieerde job waarin je, je talenten en competenties kan inzetten en ontplooien 


