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VACATURE voor Preventieadviseur basisonderwijs SKOG (80%) 

 

Onze organisatie 

De Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (VZW SKOG) is een organisatie die is ontstaan 

uit een fusie van 6 Gentse schoolbesturen. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon 

onderwijs aan in 14 basisscholen en 10 secundaire scholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk 

van hen organiseert kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een open, gastvrij en verbonden leer- en 

leefklimaat. 

VZW SKOG heeft als doelstelling om al haar scholen te ondersteunen opdat zij hun 

opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij vormen een solidaire scholengroep die 

werk maakt van professionele ondersteunende diensten en die schoolteams wil versterken in hun 

complexe en evoluerende opdracht. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende 

samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering, ook voor het 

domein preventie. 
 

De scholen 

We zoeken een preventieadviseur voor 3 van onze basisscholen : KLIM, Sint-Lieven Kolegem en 

Sint-Lievenscollege Keizer Karelstraat. Meer info vind je op de websites van de scholen: 

www.klim.be, www.sintlievenkolegem.be en www.slckeizerkarel.be  

De vacature 

Het betreft een tijdelijke aanstelling (80%) met mogelijkheid op een vaste benoeming indien 
aan de   voorwaarden voldaan is. Deze functie wordt bezoldigd volgens de wettelijke 
salarisschalen en is diploma-afhankelijk.  

 

Je takenpakket 
• Je volgt de regelgeving op inzake preventie, veiligheid en milieu en vervult alle wettelijk voorziene 

taken en verantwoordelijkheden.  

• Je stelt globale preventieplannen en jaaractieplannen op. 

• Je identificeert risico’s via de risicoanalyses. 

• Je onderhoudt de contacten met o.a. de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (EDPBW), de brandweer, de keuringsorganismen en de preventieorganisaties (Prevo, 
Prebes,…). 

• Je zorgt voor het opmaken van de vereiste rapporteringen (incl. maandverslagen, jaarverslagen, 
registratie arbeidsongevallen, verslagen evacuatieoefeningen,…) en formuleert heldere adviezen 
t.a.v. de hiërarchische lijn. 

• Je zorgt voor een adequate administratie/organisatie en hanteert daartoe onder andere de 
online-tool van de externe preventiedienst. 

• Je bent zichtbaar aanwezig in de scholen, geeft informatie aan alle betrokken partners en bouwt 
aan betrokkenheid van alle medewerkers. 

• Je neemt actief deel aan het intervisienetwerk van preventieadviseurs SKOG en werkt nauw 
samen met de centrale preventieadviseur van SKOG. 

• Via professionalisering versterk je je eigen professioneel functioneren. 

http://www.klim.be/
http://www.sintlievenkolegem.be/
http://www.slckeizerkarel.be/
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Je profiel 
 

• Je beschikt over een bachelor diploma en bent preventieadviseur niveau 2 (of je bent bereid deze 
opleiding te volgen). Ervaring in een gelijkaardige functie is een meerwaarde.  

• Je bezit een brede kennis en interesse over veiligheids- en welzijnsaspecten en -regelgeving. 

• Je hebt voeling met (basis)onderwijs. 

• Je werkt nauwgezet en bent dynamisch ingesteld. 

• Je neemt initiatief en bent besluitvaardig. 

• Je beschikt over sterke sociale vaardigheden en communiceert duidelijk en transparant. 

• Je bent gericht op samenwerking en waardeert de inbreng van iedereen. 

• Je communiceert sterk, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je beschikt over de nodige technische interesses en inzichten. 

• Je werkt systematisch, doelbewust en  resultaatgericht.  

• Je leeft de regels en afspraken voor en verwacht dat anderen ze naleven. 

• Je kan vlot overweg met de courante softwarepakketten. 
 

 

Ons Aanbod 

• We bieden een afwisselende job waarin je het verschil kan maken. Je hebt de mogelijkheid om je 
verder te professionaliseren en te investeren in expertiseontwikkeling. 

• Zoals steeds in onderwijs start je via een tijdelijk contract, weliswaar met zicht op vaste 
benoeming. Tijdens de vakantieperiodes lever je 12 werkdagen prestaties, waarvan maximaal 10 
tijdens de zomervakantie. 

• Je maakt deel uit van een ambitieuze en dynamische scholengroep (incl. netwerk van 
preventieadviseurs). 

• Je krijgt een vaste werkplek in één van onze scholen en bent voldoende aanwezig in de andere 
scholen. 

• Je krijgt een laptop ter beschikking en een tussenkomst in de telefoonkosten. Verplaatsingen in 
opdracht van de werkgever worden vergoed. 

 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan ten laatste 31 mei 2022 een e-mail met jouw motivatie en cv (PDF-bestand) naar  

vacatures@skogvzw.be t.a.v. Hugo Vangansbeke.  Gelieve  je telefonische contactgegevens toe  

te voegen in je cv. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 6 juni. 

Voor verdere vragen kan je terecht bij Lieven Wytynck via het emailadres  

lieven.wytynck@klim.be.   
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