
Preventieadviseur Industriële Hygiëne en Toxicologie regio Antwerpen 
 
Mensura inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder aan het werk 
te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid, welzijn en gezondheid op de werkvloer 
reikt Mensura advies, oplossingen en diensten aan op maat van de bedrijven. Daarbij gaan we verder 
dan wat strikt wettelijk moet. 
 
Functie : 
 
In deze functie voer je opdrachten uit op vlak van diverse expertises binnen Industriële Hygiëne en 
Toxicologie in de context van een dynamisch risicobeheer : 
 

• Interne en externe klanten informeren, adviseren, opleiden en documentatie verschaffen over 
de risico’s verbonden aan chemische, microbiologische en fysische risico’s zoals  geluid, 
klimaat, trillingen; 

• Meetcampagnes opzetten, uitvoeren en rapporteren in samenspraak met externe klanten in 
overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving en normen; 

• Risicoanalyses chemische agentia en binnenklimaat opmaken in overeenstemming met de 
geldende Belgische en Europese wetgeving; 

• Externe klanten ondersteunen in het beheersen van de risico's gekoppeld aan chemische, 
microbiologische en fysische risico’s en opleidingen geven aan hun werknemers; 

• Goeie klantenrelaties opbouwen zodat aan de verwachtingen en noden van de klant kan 
worden voldaan; 

• Samenwerken met het departement medisch toezicht op het gebied van chemische risico 
(gezondheidseffecten, biomonitoring) en met de preventieadviseurs van andere 
departementen van Mensura; 

• Meewerken aan interne projecten voor de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening aan klanten; 

• Nieuwe expertises aanleren en bestaande expertises onderhouden en verder verdiepen in de 
context van levenslang leren. 

 
Profiel : 
 

• Je beschikt minimaal over een master diploma in wetenschappen; 
• Je hebt de diploma Preventieadviseur Specialisatie Arbeidshygiëne of je bent bereid om dit te 

behalen; 
• Je hebt een aantal jaren ervaring, bij voorkeur op het vlak van chemisch risico; 
• Je kan zelfsturend werken; 
• Je bent leergierig en hebt een “growth mindset”, je bent bereid om bijkomende opleidingen 

te volgen en op de hoogte te blijven van de evoluties op het gebied van welzijn en toxicologie;  
• Je bent klantgericht en dankzij je sociale en communicatieve vaardigheden kan je een intern 

en extern netwerk opbouwen; 
• Naast je expertise heb je ook interesse voor de verbetering van de processen binnen de 

organisatie en van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten; 
• Een goede kennis van het Engels en van het Frans is een plus. 
• Je hebt een goede kennis van het MS Office pakket. 
 

Je werkt voornamelijk in regio Antwerpen en omgeving, maar je bent bereid om naar andere regio’s je 
te verplaatsen (een keer per maand of per twee maanden). 
 
 



Aanbod : 
 
Mensura streeft naar optimaal welzijn van mensen en bedrijven, ook in onze eigen organisatie. Je komt 
terecht bij de nummer 1 in zijn sector, en kunt dan ook rekenen op een professionele omgeving met 
dynamische teams in een vernieuwde onderneming die borg wil staan voor kwaliteit en optimale 
service. 
Wij bieden permanente vorming en ondersteuning. Een competitief salaris wordt aangevuld met 
aantrekkelijke extralegale voordelen (bedrijfswagen, tankkaart, maaltijdcheques, verzekeringen,…). 
 
Contact : 
 
Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team? Stuur vandaag nog jouw motivatiebrief en c.v. 
elektronisch door via onze jobsite. 
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Sandra Jacobs, Verantwoordelijke Talent 
Management op 0495/599.369 


