HCM², Private Arbeidsbemiddeling in een servicegericht concept. Actief, creatief, volharding en structurele opvolging
zijn onze stelregels. Onze visie: Gelukkige competente werknemers maken een succesvol bedrijf! VG 1709/BO

Onze klant, Securex, is een groep van 1.600 medewerkers, gevestigd in 27 kantoren te België. Zij begeleiden
starters, gevestigde zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen in elke fase van hun
leven. Loonsberekeningen, juridisch advies, opstart van een zaak, verzekeringen, kinderbijslag, medische
controle, consultancy, safety, ergonomie, ... Alles vanuit de visie: human capital matters!
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag bij hun klanten, zijn wij voor hen op zoek naar een:

Consulent-Arbeidsarts
Diverse regio’s (Gent, Lokeren, Zelzate, Roeselare, Brussel, Luik, Namen)
Functie
• Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake arbeidsgeneeskunde bij verschillende
klanten. Je voert medische onderzoeken en -projecten uit bij hun personeel en bezoekt werkplaatsen
teneinde het concrete werkmilieu te analyseren op vlak van gezondheid, hygiëne en veiligheid.
• Je analyseert de medische risico’s van de omgeving en bouwt mee aan een onderbouwd medisch beleid. Je
denkt actief mee met je klant naar mogelijke acties om het welzijn en gezondheid van de medewerker te
vergroten, waarbij je gericht adviezen geeft en de klant hierin begeleidt.
• Als Preventieadviseur van de werkgevers en de werknemers neem je deel aan de comités voor preventie en
bescherming op het werk en geef je daaromtrent ook opleidingen bij onze klanten.
• Je komt terecht in een multidisciplinair team waardoor je samen met je collega's een totaal preventiebeleid
voor je klant kunt uitwerken, met jouw focus op de complexere medische vragen.

Profiel
• Door je ervaring en diploma als arbeidsarts heb je sterke inzichten opgebouwd in mens en maatschappij.
Heb je je specialisatie in arbeidsgeneeskunde nog niet voltooid of zelfs gestart? Securex investeert graag in
je opleiding.
• Je bent klaar voor een uitdagende consultingrol, waar je je autonomie, ondernemerschap, klantgerichtheid en
vlotte communicatiestijl gericht kunt inzetten.
• Tevens gebruik je MS Office vlot, en ben je bereid om je te verplaatsen naar klanten binnen je regio.

Aanbod
Securex biedt je een boeiende en uitdagende job in een innoverende organisatie. Je komt terecht in een
multidisciplinair team, die elkaar ondersteunt en aanvult zodat je je kunt richten op projecten die interessant zijn voor
uw beroepsdiscipline.
Door ontwikkeling, opleiding en interne mobiliteit wordt gezorgd voor motivatie en duurzame relaties van
medewerkers. Samen werken we aan een combinatie van inhoudelijke uitdaging met een sterk werk-leven balans.
Een aantrekkelijk loonpakket met wagen maakt het geheel compleet. Zowel deeltijdse als voltijdse betrekkingen zijn
bespreekbaar.

Interesse?
Aarzel dan niet en stuur vandaag nog uw motivatiebrief met cv, t.a.v. Ellen De Wilde, naar HCM², Lindenlaan 11, te
2340 Beerse of e-mail : edewilde@hcm2.be.
Indien je vragen hebt, kan je steeds terecht op het nummer 0497/70 56 44.

