Vacature

Arbeidsarts
Over Vynova Group
Vynova is een toonaangevende Europese producent van chlooralkali-producten en PVC.
Met productievestigingen in vijf landen en meer dan 1.250 toegewijde medewerkers,
halen we een jaaromzet van 830 miljoen euro. Hoewel we een jong bedrijf zijn, kunnen
we voortbouwen op tientallen jaren ervaring als onderdeel van grote internationale
chemiegroepen. Bij Vynova streven we naar een respectvolle, aangename werkomgeving
en staan we voor een cultuur van continue verbetering en persoonlijke ontwikkeling.

Functiebeschrijving
Als arbeidsarts (interne preventieadviseur arbeidsgeneesheer) ben je verantwoordelijk
voor het medisch beleid van Vynova in Tessenderlo. Daarnaast heb je samen met de
andere preventiediensten, HR ,vertrouwenspersonen … een belangrijke actieve rol in het
welzijnsbeleid van Vynova op het vlak van gezondheid, veiligheid, psychosociale aspecten,
ergonomie, epidemiologie en arbeidshygiëne.
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•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van onze medewerkers
Je voert medische onderzoeken en bedrijfsbezoeken uit en neemt deel aan het comité
voor preventie en bescherming op het werk;
Je houdt toezicht op de organisatie van de eerste hulp en dringende zorgverlening op
de site.
Je promoot een actief beleid rond welzijn op het werk (rookstopbegeleiding,
griepvaccinaties, gezondheidspromotie, re-integratie, ….)
Je staat in voor de organisatie van de medische dienst in nauwe samenwerking met de
verpleegkundigen
Je bezoekt op regelmatige basis de werkplek. Zo houdt je contact met de werknemers,
leidinggevenden, HRM en directie en ken je de werkelijke arbeidsomstandigheden
Je neemt deel aan risicoanalyses en beoordeelt site specifieke medische en
welzijnsrisico’s
Je geeft advies ter voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten
Je doet aanbevelingen om de werkpost aan te passen
Je volgt de wetgeving met betrekking tot blootstelling op de arbeidsplaats op Europees
en Belgisch niveau
Je treedt op als vertegenwoordiger van Vynova en neemt deel aan medische
werkgroepen van sector federaties en internationale associaties ;
Je treedt op als een deskundige voor zowel werkgever als werknemers op terrein van
preventie en bescherming op het werk.
Je adviseert de Vynova Group en de group HSEQ-manager in specifieke situaties op
het vlak van gezondheidsaspecten van producten en het medisch beleid binnen
Vynova.
Je rapporteert aan de HSEQ-manager en de Site-manager.

Vacature
Profiel
•
•
•
•
•
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Je beschikt over een Master in de Arbeidsgeneeskunde;
Ervaring in een gelijkaardige functie is een sterk pluspunt;
Je bent communicatief sterk, je kan duidelijk communiceren op alle niveaus binnen de
organisatie en hebt een dienstverlenende houding;
Je
hebt
een
oplossingsgerichte
ingesteldheid
en
een
groot
verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent besluitvaardig en in staat om in moeilijke momenten knopen door te hakken.
Je bent een teamplayer die ook over een hoge mate van zelfstandigheid beschikt;
Je bent in staat anderen te adviseren, zowel binnen als buiten de organisatie;
Je vindt opleiding en training belangrijk en bent bereid regelmatig bijscholingen te
volgen.

Wij bieden
•
•
•

Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief.
Uitgebreide begeleiding op de werkvloer en verschillende mogelijkheden om je verder
te ontwikkelen.
Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Contact
Heb je interesse in deze functie of heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij Liesbeth
Ponet op het nummer +32 (0)13 610 260 of via liesbeth.ponet@vynova-group.com

