Draag jij bij aan de veiligheid van onze medewerkers? Haal je energie uit het informeren,
adviseren en voorlichten van collega’s? Vind je het uitdagend om op onze verschillende
locaties te werken? Bijt jij je vast in de Arbowetgeving? Wil jij je verder ontwikkelen binnen een
informeel, professioneel en gedreven bedrijf waar elke dag weer anders is? Dan word jij
mogelijk onze nieuwe collega!
Binnen Elis Nederland zijn wij voor 24 - 32 uur per week op zoek naar een:

Preventiemedewerker (junior)|Standplaats Arnhem
Onze medewerkers maken ons succesvol. Als Preventiemedewerker draag jij bij aan veilige
en gezonde werkplekken binnen onze organisatie. Jij bent de arbospecialist voor onze
organisatie. Je signaleert verbeteringen en adviseert gevraagd en ongevraagd diverse
stakeholders zoals; directie, management, medewerkers, HR en OR. Ook onderhoud je
contact met de arbodienst en de arbeidsinspectie. Belangrijke thema’s zijn onder andere
duurzame inzetbaarheid, het uitvoeren, bewaken en opvolgen van (het plan van aanpak
van) de RI&E en het up to date houden van de arbodocumentatie. Vanzelfsprekend hou je
je vakkennis bij.
De Preventiemedewerker is een zeer zelfstandige functie en rapporteert rechtstreeks aan de
HR director. Je onderhoudt nauw contact en zoekt de samenwerking met de Operations
Director, QSE Manager, CSR Manager en met de Managers en Teamleaders op onze
locaties.
Jouw werkzaamheden
-

Het signaleren, adviseren en ondersteunen van de organisatie bij gezondheid-,
duurzaamheids-, en veiligheidsvraagstukken;
Het bijhouden en toepassen van relevante arbowet- en regelgeving;
Het coördineren van activiteiten of projecten op het gebied van gezond werken en
veilig werken en arbeidsomstandigheden;
Het uitvoeren van de RI&E en het bewaken van het plan van aanpak;
Het opstellen van arboprocedures en instructies en het bijhouden van
arbodocumentatie;
Het rapporteren en analyseren van incidenten;
Het geven van advies en voorlichting aan management en medewerkers over
gezond en veilig werken;
Het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen;
Het onderhouden van contacten met derden, zoals arbodienst en arbeidsinspectie.

Jouw profiel
•
•
•

•

Je hebt een MBO+/ HBO werk en denkniveau;
Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Middelbare Veiligheidskunde;
In deze functie krijg je voldoende ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling. De voorkeur gaat uit naar een Preventiemedewerker met 2 tot 4 jaar
werkervaring;
Je bent een echte regelaar, een doener die ziet waar het anders en beter kan;
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•
•
•
•
•

Je kunt heel zelfstandig opereren en je staat stevig in je schoenen;
Je kunt op diverse niveaus communiceren en overtuigen;
Je bent pragmatisch communicatief en accuraat;
Je werkt gestructureerd en projectmatig;
Goede kennis van Office 365 pakketten.

Wat bieden wij?
Wij bieden onze medewerkers de kans zich te ontwikkelen in een gedreven en professionele
organisatie. Je werkt met een fascinerende dienstverlening, in een dynamische en
resultaatgerichte onderneming. Je hebt veel diversiteit in werkzaamheden. We sturen zoveel
mogelijk op output en resultaat. Dus als je zelfstandig en zelfredzaam bent, ben je bij ons
prima op je plek. Verder bieden wij goede arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een 13e
maand en een smartphone.
Onze organisatie
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op
440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is
Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de
commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de
belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur een (korte) motivatiebrief en CV t.a.v. Anouk
Meester, Corporate Recruiter naar e-mail adres anouk.meester@elis.com.
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