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Vergelijkend wervingsexamen industrieel medewerker (preventieadviseur) 
 

Voorwaarden en inlichtingen 

1. Deelnemingsvereisten 

- Je hebt een masterdiploma; 
- Je hebt een diploma van een aanvullende vorming niveau I  (zoals bepaald in de Codex over het welzijn op 

het werk – boek II, Titel 4 : Vorming en scholing van de preventieadviseurs)  
- Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als preventieadviseur in een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk  
- Je bent van goed zedelijk gedrag. 
 
 
Je bezorgt ons uiterlijk op het einde van de inschrijvingstermijn een kopie van het diploma aanvullende vorming 
niveau I, je hoogst behaalde diploma en je curriculum vitae. 
 
Inschrijven uiterlijk op 11 maart 2019. 

2. Examenprogramma 

Preselectieproef 
Bij meer dan 10 kandidaten, kan een preselectieproef plaatsvinden (cognitieve en persoonlijkheidstesten). De 
10 best gerangschikte kandidaten, die aan het vooropgestelde profiel beantwoorden, nodigen we uit voor het 
job- en persoonsgericht interview. 
 
Job- en persoonsgericht interview                  Te behalen resultaat: minimaal 60/100. 
We toetsen je kennis en vaardigheden aan de hand van een schriftelijke voorbereiding met mondelinge 
toelichting.  Ook je persoonlijkheid en motivatie worden afgetoetst aan het profiel.    

 
Assessment 
Je moet in een assessment geschikt bevonden worden.  

3. Samenstelling van de examencommissie. 

- De directeur distributie of zijn vervanger; 
- het diensthoofd HR of zijn vervanger; 
- kaderleden Pidpa en/of externe deskundigen. 

4. Wervingsreserve  

De geslaagde kandidaten staan in volgorde van hun resultaten op een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft 
(na goedkeuring examenresultaten).  Weigert een kandidaat een functie met een contract van onbepaalde duur, 
wordt hij/zij onderaan de wervingsreserve geplaatst. 

5. Bepalingen betreffende de betrekking 

Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur als industrieel medewerker en in de bijhorende 
loonschaal. 
Je werkt vanuit het kantoor te Grobbendonk of te Antwerpen.  Je kan geheel of gedeeltelijk met een andere 
(gelijkwaardige) functie worden belast.  Ook de plaats van tewerkstelling kan wijzigen.   
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Pidpa ijvert voor een verdraagzame werkomgeving. Daarom geldt een neutrale dresscode, waardoor men tijdens 
de uitvoering van de taken geen opvallende zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens draagt. 

 
Op formeel vlak moeten kandidaten: 

 Geslaagd zijn in het examen.  Wie ten onrechte tot het examen is toegelaten, kan hieruit geen recht putten. 

 De vereiste documenten bezorgen. 

 Een rijbewijs B bezitten, beschikken over een eigen wagen en bereid zijn zich met de eigen wagen te 
verplaatsen in het kader van het werk. 
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          Bijlage 1 
 

Profiel preventieadviseur 
 

(barema industrieel medewerker) 

 
De dienst preventie en bescherming op het werk (PBW) brengt adviezen uit rond het welzijn van de  werknemers 
bij hun werk.  Als preventieadviseur ben je hoofd van de dienst PBW en rapporteer je rechtstreeks aan de 
directeur-generaal. 
Voor specifieke vragen / opdrachten binnen de diverse domeinen welzijn kan een beroep gedaan worden op 
preventieadviseurs van de externe dienst PBW. 
 
Pidpa is een onderneming van de groep A (overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk – boek II, Titel 
1 -  De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – art. II.1-2). 

WAT HOUDT DE JOB IN? 
- Je voert de wettelijk bepaalde taken en opdrachten uit zoals opgenomen in de Welzijnswetgeving, in 

het bijzonder de Codex over het welzijn op het werk – boek II, Titel 1, Hoofdstuk II)  
- Je onderzoekt op quasi permanente wijze risico's, incidenten, ongevallen en klachten en verstrekt 

adviezen over preventiemaatregelen;   
- Je werkt mee aan de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van een dynamisch 

risicobeheersingssysteem; 
- Je bevordert het welzijn op het werk door het verstrekken van adviezen aan werkgever, 

leidinggevenden, werkgroep PBW en werknemers;  
- Je volgt de reglementering rond Welzijn op het werk op;  
- Je verzorgt het secretariaatswerk voor de werkgroep PBW; 
- Je houdt documentatie bij, nodig voor de aantoonbaarheid van het welzijnsbeleid van de werkgever en 

voor de interne rapportering (aan werkgever en werkgroep PBW) en externe rapportering (aan de 
overheid, inz. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Algemene 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk);  

- Je verwerft inzicht in het bedrijfsgebeuren, bedrijfsstructuur en in de diverse werksituaties; 
- Je stelt een maandelijks werkingsverslag op en een jaarverslag PBW; 
- Je waakt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens; 
- Je houdt rekening met de bestaande veiligheids- en kwaliteitsprocedures en werkt er nieuwe mee uit 

WAT VERWACHTEN WE? 
- Je hebt een masterdiploma; 
- Je hebt een diploma van een aanvullende vorming niveau I  (zoals bepaald in de Codex over het welzijn op 

het werk – boek II, Titel 4 : Vorming en scholing van de preventieadviseurs)  
- Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als preventieadviseur in een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk  
- Je bent van goed zedelijk gedrag. 
 
Je bezorgt ons uiterlijk op het einde van de inschrijvingstermijn een kopie van het diploma aanvullende vorming 
niveau I, je hoogst behaalde diploma en je curriculum vitae. 
 
Persoonsgebonden competenties: 
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je kan je luisterend opstellen en weet de 

problematiek van welzijn op het werk goed te formuleren; 
- Je kan analyserend en synthetiserend denken en dus problemen tot hun ware toedracht herleiden; 
- Je kan zelfstandig werken. 
en bovendien… 
- Beschik je over de nodige vergader- , rapporterings- en presentatietechnieken; 
- Kan je je onafhankelijke en neutrale positie handhaven 

- Beschouw je welzijn als een belangrijk goed en draag je dit ook zo uit. 


