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Momenteel zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding : 
 
 

Multifunctionele (Senior) projectmedewerker- adviseur 
 
 

Waar kom je te werken? 
 
Co-Prev is de koepelorganisatie van de 10 Belgische Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het 
werk. Onze leden werken voor meer dan 215 000 bedrijven met meer dan 3,6 miljoen werknemers en  
dragen bij aan het verbeteren van het welzijn, veiligheid en gezondheid bij hun klanten. 
 
Co-Prev behartigt de gezamenlijke belangen van hun leden richting politiek, overheden en  
samenwerkingspartners en verenigt vertegenwoordigers van de leden in meerdere commissies en 
werkgroepen om van gedachten te wisselen en gezamenlijke projecten uit te werken. 
 

Hoe zien we de functieomschrijving? 
 
• Organiseren, faciliteren, begeleiden van de commissies en werkgroepen actief binnen de vereniging en 
rapporteren over hun werking 
• Ondersteuning bieden bij het opstellen van plannen, dossiers, adviezen en beleidsstukken 
• Ondersteuning bieden bij het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan 
• Ondersteuning bieden bij het beheer van de verschillende communicatiekanalen  
• (Op termijn) zelfstandig processen op het gebied van standpuntbepaling begeleiden 
• Het optreden als (senior)projectverantwoordelijke 
• Het vanuit de adviespraktijk bijdragen aan de beleidsvorming 
 
Welk profiel verwachten we van jou? 
 
• Een masterdiploma EN een aantal jaren werkervaring 
• Kennis van en ervaring binnen de sector welzijn op het werk zijn belangrijke pluspunten 
• Nauwkeurig, goed georganiseerd en toont initiatief 
• Goede algemene software-kennis (MS Word, MS Excel, MS Outlook) 
• Ervaring met het opstellen van advies- en beleidsnotities op het vakgebied 
• Goede organisatorische en coördinerende eigenschappen 
• Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid (Nederlands/Frans of Frans/Nederlands)  
• Zelfstandig kunnen werken binnen een zeer klein team is van belang 
• Flexibel m.b.t. inhoudelijk takenpakket 
• Ervaring met projectopvolging en -participatie 
 
 

Wat is ons aanbod? 
 
• Wij bieden een afwisselende job aan binnen een stabiele maar zeer kleine vzw (3 werknemers). 
• Een voltijdse job (4/5 tewerkstelling mogelijk) 
• Thuiswerkmogelijkheden 
• Contract voor onbepaalde duur 
• Competitief loon volgens leeftijd en ervaring en extra legaal pakket 
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Zie jij jezelf werken bij Co-Prev?  
 
Reageer dan zo snel mogelijk, per mail of post, met een recent cv en een duidelijke motivatiebrief.  
 
Je motivatie maakt ook onderdeel uit van het selectieproces en de eerste selectie zal gebeuren op basis 
van cv en motivatiebrief. 
 

Contacteer ons! We kijken er naar uit! 
 
Co-Prev vzw 
Tav Geert De Smet, Directeur 
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel 
info@co-prev.be 
www.co-prev.be 
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