
 

Vacature Coördinerend preventieadviseur KSOM 

Heb je een passie voor veiligheid en welzijn op school?  Heb je een talent om medewerkers te 
sensibiliseren op het gebied van veiligheid en risicopreventie? Stel je dan kandidaat als coördinerend 
preventieadviseur bij KSOM (Katholiek Secundair Onderwijs Mol), een scholengemeenschap met 
bijna 4000 leerlingen verspreid over 4 campussen in Mol. 
 
Jobinhoud  
 
Je focus ligt op veiligheid en welzijn op de werkvloer. Je ondersteunt en verstrekt adviezen om de 
arbeidsveiligheid en welzijn op de verschillende campussen van KSOM kwalitatief te houden. Je 
sensibiliseert en ondersteunt de medewerkers van de campussen naar optimale veiligheid en welzijn.  
Concreet volg je het preventiebeleid van al onze campussen op. Daarnaast coördineer je het 
preventiebeleid en bouw je mee aan een proactieve veiligheidscultuur van de ganse 
scholengemeenschap. Op die manier help je de doelstellingen van de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming mee te realiseren. Je geeft leiding aan een team van 4 preventieadviseurs. Je krijgt 
de kans om je specialisatie te ontdekken en te groeien in die expertise. Je rapporteert aan de 
coördinerend directeur.  
 
Verwachtingen  
 
Je hebt minimaal een bachelor diploma.  
Je bent in het bezit van het getuigschrift ‘veiligheidskunde niveau 2’ en/of je bent bereid de opleiding 
‘veiligheidskunde niveau 1’  te volgen.  
Je vaktechnische expertise op vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn is up-to-date.  
Je weet je adviezen degelijk te motiveren, zowel mondeling als schriftelijk.  
Je werkt planmatig en gestructureerd.  
Je benut je goede interactievaardigheden en oplossingsgerichte kijk om mee te denken over haalbare 
oplossingen voor de school.  
Je hebt zin voor initiatief.  
Je werkt graag zelfstandig en houdt er ook van samen te werken in een team.  
Je zoekt voor jezelf kansen om professioneel te groeien in je werk en wil het eigen functioneren 
steeds verbeteren.  
Pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een pluspunt maar geen strikte vereiste. 
 
Aanbod  
 
We bieden een job in een aangenaam werkklimaat met een goede work-life balance, flexibele 
werktijden, een tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer) of een fietsvergoeding.  

Aanvang 

Je start op in onderling overleg met een tijdelijk contract voor dit schooljaar, met het oog op 
verlenging naar een contract van onbepaalde duur. 

 
Solliciteren  
 
Bezorg je CV en motivatiebrief aan de coördinerend directeur Theo Gorssen via 
theo.gorssen@ksom.be 


