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Vacature preventie adviseur volwassenenonderwijs CVO SVG 
 

Organisatie  Centrum volwassenenonderwijs CVO SVG   

Locatie  tewerkstelling Brugge  

Indiensttreding  1 sept 2020 

 

Context  

CVO SVG is een vrij centrum voor volwassenenonderwijs voortvloeiend uit de fusie van CVO Spermalie , 

CVO VTI Brugge en CVOSG en behoort tot de vzw SKOBO. 

CVO SVG geeft les in Beernem - Brugge -  Oostkamp –  Gent en Torhout en biedt een breed aanbod aan 

opleidingen voor volwassenen aan. CVO SVG telt zo’n 4500 cursisten en een 200-tal personeelsleden. 

Het grootste gedeelte van de leslocaties worden gehuurd; dat betekent dat er op die locaties een eigen 

preventie adviseur aanwezig is.  

Meer informatie vind je op: https://www.cvosvg.be   

 

Opdracht  

CVO SVG is op zoek naar een halftijdse preventieadviseur niv 2 of een preventieadviseur niv 3 in 

opleiding voor niv 2. 

• je volgt de wettelijke vereisten en reglementeringen inzake veiligheid en welzijn op; 

• je stelt een globaal preventieplan en actieplan op; 

• je past het AGORA kwaliteitsmanagementsysteem toe; 

• je voert risicoanalyses uit en initieert de nodige acties; 

• je stelt werkinstructies op rond veilig werken om op die manier het veiligheidsbewustzijn te 

verhogen; 

• je plant opleidingen voor medewerkers; 

• je zorgt voor een correcte opvolging van procedures omtrent o.a. externe audits, arbeidsongevallen, 

externe diensten, enz.; 

• je neemt actief deel aan het overleg in het CPBW; 

• je bent het aanspreekpunt rond veiligheid en welzijn in het CVO en verleent advies op de 

verschillende campussen; 

• je werkt samen met de preventiedienst van de vzw SKOBO en de preventiedienst van de locaties 

waar we infrastructuur huren. 

 

Competenties 

• positief ingesteld zijn;  

• een team kunnen motiveren en aansturen; 

• loyaal zijn; 

• doelgericht (samen)werken; 
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• flexibel zijn; 

• verantwoordelijkheid opnemen; 

• ICT-vaardig. 

 

 

Profiel   

• je bent in het bezit van een diploma preventieadviseur niv 2 of je bent in het bezit van een diploma 
preventieadviseur niv 3 en volgt de opleiding preventieadviseur niv 2; 

• je hebt kennis van het AGORA kwaliteitsmanagementsysteem of je bent bereid om dit snel aan te 
leren; 

• je beschikt over een diploma van pedagogische bekwaamheid (DPB) voor het onderwijs of je bent 
bereid dit diploma te behalen; 

• je beschikt over de nodige leidinggevende competenties; 

• je kan een team motiveren en inspireren; 

• je bent vlot in omgang. 
 

 

Ons aanbod  

• een halftijdse betrekking in een aangename werksfeer; 

• verloning volgens de onderwijsbarema’s; 

• volledige terugbetaling woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

 

Kandidaatstelling   

• sollicitatiebrief met CV per mail naar mevr. Sonja Saelaert, directeur CVO SVG 
sonja.saelaert@spermalie ten laatste op 31 maart 2020; 

• geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 29 april 
2020 in de namiddag; 

• selectie en aanwerving worden vertrouwelijk behandeld; 

• meer info te bekomen bij Ronny Sanders campusdirecteur  campus CVO VTI Brugge  via 
ronny.sanders@vtibrugge.be of 0473 94 88 49. 

 

CVO SVG voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, 

geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega’s met ervaringen en 

competenties die dit ondersteunen. 

 

 

 

mailto:sonja.saelaert@spermalie
mailto:ronny.sanders@vtibrugge.be

