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Vacature Preventieadviseur Niveau 2 

 

Wie zijn we? 

LEM Oostende-Brugge NV zorgt voor de uitrusting en uitbating van de luchthaven in 

Oostende. Onze internationale luchthaven levert elke dag diensten op het vlak van 

infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders.  

 

De functie 

Als Preventieadviseur ben jij in belangrijke mate verantwoordelijk voor het 

preventiebeleid voor onze luchthaven. Je rapporteert aan het diensthoofd Preventie 

en Safety. 

 

Je belangrijkste taken zijn: 

• Je staat in voor de ontwikkeling van de interne preventiedienst: globaal 

preventieplan, jaarlijkse actieplannen… 

• Je maakt risicoanalyses en geeft veiligheidsadviezen… 

• Je staat in nauw contact met zowel het management als de werknemers. 

Je zorgt bij beide partijen voor een kwaliteitsvolle sensibilisatie, een 

objectieve informatieoverdracht en advisering; 

• Je neemt deel in de aankoopprocedures en goedkeuringen rond gevaarlijke 

producten en arbeidsmiddelen; 

• Je staat in voor de keuringen van de arbeidsmiddelen; 

• Je bereidt grondig alle dossiers voor (vb. bouwvergunningen, ioniserende 

stralingen, inbreuken…) die aan bod komen en verzekert constructieve 

dialoog met alle betrokken partijen; 

• Je vervult de wettelijke en administratieve taken m.b.t het preventiebeleid 
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Jouw profiel 
 

• Je hebt relevante ervaring in een logistieke en/of technische omgeving 

• Je bent in het bezit van een diploma Preventieadviseur Niveau 2 

• Een grote verantwoordelijkheidszin en een goed georganiseerde administratie 

zijn voor jou een evidentie. 

• Je hebt een natuurlijke impact op mensen en je bent communicatief sterk; 

 

 

Aanbod 

Je komt terecht in, ongetwijfeld(!), één van de meest leuke, boeiende en uitdagende 

sectoren, namelijk de luchthavensector! Je werkt samen met gepassioneerde 

collega’s in een familiale sfeer. Daarnaast krijg je de kans om je stempel te drukken 

op ons preventiebeleid en dit verder te optimaliseren. Dit alles aangevuld met een 

marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

 

 

Hoe solliciteren? 

Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero.  
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