
 
 

     
Blijf de toekomst een stapje voor! 
 
Wij zijn sterk op het gebied van industriële reiniging! 
Onze activiteiten omvatten onder meer hogedruk, drukvacuüm en chemisch-technisch reinigen, 
afvalverwerving, katalysatorwissels en ultra-hogedruk waterstraal snijden.  
HCI beschikt over een modern en uitgebreid wagenpark met arbeidsmiddelen, uitgerust met 
hedendaagse veiligheidshard- en software. Voorzien van - in eigen huis ontwikkelde – specialistische 
apparatuur leveren onze vakbekwame gekwalificeerde medewerkers kwalitatief hoogstaand werk. 
Wij hechten bijzonder veel waarde aan de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers. 
Voorkomen van schade aan mensen, installaties, machines en milieu is onze prioritaire zorg! Diverse 
gerenommeerde bedrijven in de ruime omgeving van de Antwerpse haven vertrouwen al jarenlang 
op onze kennis en kunde. Met de deskundige dienstverlening van HCI blijft u de toekomst een stapje 
voor! 
 
“Door continue aandacht voor de ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers biedt HCI een 
solide basis voor zowel klant als werknemer.” 
 
Als bedrijf in volle groei, zijn wij op zoek naar een: 

 
Preventieadviseur  
 
We zoeken een preventieadviseur om het welzijnsbeleid actief op onze werven te ondersteunen.  
 
Takenpakket 

• Je maakt deel uit van een gepassioneerd preventieteam. 

• Je zorgt ‘on the field’ mee voor de integratie van een dynamisch en eigentijds 
preventiebeleid. 

• Je adviseert, corrigeert en evalueert maatregelen om veiligheid, welzijn, waaronder ook 
het psychosociaal welzijn, in onze “buitenorganisatie” te optimaliseren. Dit zowel voor onze 
eigen medewerkers, als voor medewerkers van aannemers én van onze klanten. 

• Je verzorgt noodzakelijke administratie om in regel te zijn met de wettelijk, interne en 
externe (bijv. van onze klanten) bepalingen. 

• Je coördineert en/of neemt deel aan interne en externe werkgroepen. 
 
Profiel 

• De kernwaarden van ons bedrijf leunen nauw bij jouw persoonlijkheid aan: respect, 
hartelijkheid, positieve communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, veilig, milieubewust 
en kwaliteitsvol werken. 

• Ervaring in een gelijkaardige functie in de petrochemische industrie en technische kennis 
zijn pluspunten, alsook een praktische talenkennis Engels & Frans. 

• In het bezit van een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2. 

• Flexibel en bereid om extra prestaties te leveren, waar nodig ook bij nacht. 

• Planmatig in denken en handelen. 

• Stressbestendig. 

• Goede kennis van Office pakketten. 

• Resultaatgericht en zelfstandig werken. 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC4D1BAQGHF39My8_nEA%2Fcompany-background_10000%2F0%3Fe%3D2159024400%26v%3Dbeta%26t%3DrSa5PrR9nSGIDe-9-VTBlM4IgrCHFH1dBRchf5sSK4I&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fveolia-energy-solutions-bulgaria-ead&docid=cTlc4ckcylAvlM&tbnid=KnbxPNpscedxwM%3A&vet=1&w=1098&h=750&itg=1&bih=714&biw=1536&ved=0ahUKEwi3tsTK-7DhAhUJw8QBHY_WCu8QMwhpKCgwKA&iact=c&ictx=1


Aanbod 

• Een contract van onbepaalde duur. 

• Overname van relevante anciënniteit. 

• Tewerkstelling in een dynamische omgeving. 

• Groepsverzekering. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Maaltijdcheques. 

• Bedrijfswagen. 

• Mogelijkheid tot permanente bijscholing.  
 

Interesse? Gelieve je CV en motivatiebrief te richten aan gunter.de.vre@hci.be  

mailto:gunter.de.vre@hci.be

