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 Functiebeschrijving 

 

 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling : KMW Titularis:  

Functie:  Operationeel assistent KMW  

 

Rapporteert aan: zie rapporteringslijst  

Locatie : Proeftuinstraat   Datum update v/d beschrijving:  3 dec  2013 

Niveau / Graad : B1-B2-B3  

 

Doel van de functie: 

Staat mee in voor het verrichten van onderzoeken op de arbeidsplaatsen op de werkposten en bij nieuwe 
verhoging van risico’s, arbeidsongevallen en incidenten. 
Formuleert voorstellen om risico’s te verhelpen aan het departementshoofd KMW.  Staat mee in voor het 
realiseren van preventieve acties en volgt de uitvoer er van mee op. 
Is het aanspreekpunt voor KMW op de werkvloer. 
Geeft operationele ondersteuning aan de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 
 

 

Dimensies: 

• Audits inclusief  risicoanalyses  op de werkposten: 
50 à 70/jaar 

 

 

Resultaatgebieden: 

• Voert de operationele taken uit in het kader van het Dynamisch  Risico Beheer systeem (DRBS). 

• Werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van het Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP) , 
stelt op regelmatige tijdstippen een stand van zaken op. 

• Distilleert uit de risicoanalyses de nodige preventieve maatregelen ter bevordering van KMW. 

• Ondersteunt  de IDPBW op operationeel vlak. 

• Heeft contacten met de Externe Dienst Preventie en Bescherming  op het Werk  (EDPBW),  
hiërarchische lijn en werknemers voor alle vragen i.v.m. KMW. 

• Stimuleert en ondersteunt het KMW bewustzijn binnen alle afdelingen. 

• Neemt de taken van de administratief assistent KMW op zich bij afwezigheden. 

• Verzorgt de permanentie van de dienst bij afwezigheid van het departementshoofd KMW. 
 

 

BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

• Rondgangen, audits  en auditrapporten. 

• Geformuleerde voorstellen voor verbetering 

• Risico-Analyses (RA) en ongevalsonderzoeken in overleg met de hiërarchische lijn (HL) 
 

 

Competenties: 

• Kennis en jobkennis 
grondige kennis van de Nederlandse taal 
informatica: op gebruikersniveau, MS-office 
technische know how 
grondige kennis van moderne documentenbeheerstechnieken 
KM-MS– kwaliteitshandboek en ISO-certificatie 
wet- en regelgeving i.v.m. welzijn 
 

• Integriteit en betrouwbaarheid 
streeft naar  kwalitatieve verbeteringen 
kan zelfstandig een opdracht plannen, analyseren, uitvoeren en  afwerken. 
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• Samenwerken 
is een goede coach 
loyaal en positief ingesteld 
wil samen tot een oplossing komen 
maakt geen onderscheid op basis van geloof, geslacht, ras of stand 
 

• Communicatie 
assertief en tactvol  
communiceert vlot 
gebruikt de bestaande communicatiemiddelen 

 

 

Scholing en opleiding 

• Bij aanwerving :  
Diploma: hoger onderwijs van het korte type of bachelor 
Ervaring: 3-5 jaar  in een technische/operationeel ondersteunende KMW-functie 
Minimum preventieadviseur niveau 2 

 

• Tijdens loopbaan : 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht. 
Succesvol volgen van welzijnsprogramma 
Volgt de evoluties binnen KMW 
 

• Bij bevordering 
Voldoen aan statutaire of reglementaire voorwaarden 
Minimum preventieadviseur niveau 2 of bereid te behalen 
 

 

 

Hoofdcriteria evaluatie 

Kwaliteit 
Kwantiteit 
Houding: 

• algemeen 
 

 

 

 

 

 


