
 

Jij 

- staat in voor de uitbouw van het welzijns- en milieubeleid- volgt de bestaande en  

  nieuwe regelgeving betreffende welzijn en milieu op de voet en vertaalt deze in een  

  globaal preventieplan en jaaractieplan  

- brengt advies uit over alle aspecten mbt preventie en milieu  

- neemt actief deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

- werkt nauw samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het  

  Werk 

- bent verantwoordelijk voor het opstellen van de maandverslagen, het jaarverslag en  

  de opvolging van de arbeidsongevallen 

- gaat zorgvuldig om met inlichtingen die je ontvangt in het kader van je functie 

- werkt planmatig en autonoom 

- neemt actief deel aan de werkgroep preventiediensten en milieu Emmaüs 

- rapporteert aan de algemeen directeur Woonzorg Emmaüs 

 

Jij hebt 

- een hogere technische opleiding, aangevuld met een kwalificatie preventieadviseur  

  niveau 2 

- een tweetal jaar ervaring 

- vaardigheden om met diverse partijen en met kennis te communiceren 

- sterke communicatieve en rapporteringsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

- beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen 

 

Wij bieden jou 

- een uitdagende en gevarieerde functie in een sterk veranderend  

  zorglandschap waar je zelf actief mee de richting kan geven  

- een marktconform loon met extralegale voordelen en aandacht voor je ontwikkeling  

Waar ga je aan de slag? 

Ambroos te Hofstade (Zemst) vlakbij Mechelen, De Buurt te Zoersel, Hof van Arenberg 

te Duffel, Sint-Jozef te Wommelgem en Ten Kerselaere te Heist-op-den-Berg. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met  

- Paul Van Tendeloo, algemeen directeur Woonzorg emmaüs, op het  

  nummer 0498 90 47 97  

 

Heb jij interesse? 

Solliciteer voor 30 september 2021 via mail naar: 

ikwerkgraagvoorouderen@emmaus.be  

 

Solliciteer je liever per brief? Stuur deze dan naar: 

Woonzorg emmaüs 

TAV algemeen directeur 

Boonmarkt 27 

2220 Heist-op-den-Berg 

 

Woonzorg emmaüs zoekt 

Preventieadviseur – Milieucoördinator 

Voltijdse functie per 01.01.2022 

Woonzorg emmaüs bestaat uit vijf woonzorghuizen: 

Ambroos te Hofstade (Zemst) vlakbij Mechelen, De 

Buurt te Zoersel, Ten Kerselaere te Heist-op-den-

Berg, Hof van Arenberg te Duffel en Sint Jozef te 

Wommelgem. 

Onze vijf huizen hebben een eigen identiteit, maar 

worden geleid door een overkoepelende directie.  

 

Onze medewerkers hechten veel belang aan 

persoonlijke aandacht voor bewoners en cliënten in 

een prettige sfeer. Zij bieden zorg en ondersteuning 

op maat. Een multidisciplinair team bewaakt dag en 

nacht de zorgpermanentie. 

Ieder woonzorghuis kenmerkt zich door het concept 

van kleinschalig, huiselijk wonen en een gastvrije 

sfeer. 

Boonmarkt 27 

2220 Heist-op-den-Berg 

015 22 88 22 

www.woonzorgemmaus.be 

 
Dit woonzorghuis maakt deel uit van de vzw Emmaüs. 

Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1C, 2800 Mechelen 

BE0411-515-075.  

Emmaüs is een niet-commerciële organisatie  

die werkt onder het statuut van een vzw. 
 

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid.  

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun 

leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,  

religie, handicap of nationaliteit. 
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