Vacatur e
MC Slotervaart in Amsterdam en MC Groep in Lelystad zijn klantgerichte organisaties die de
belangen van haar patiënten voorop zetten. Voor onze P&O afdeling zijn wij per direct op
zoek naar een:

Preventiemedewerker/
Arbo coördinator

Onze organisaties en ambities
De strategie, missie en visie worden momenteel binnen onze organisaties uitgerold. Het
waarmaken van de ambities van onze organisatie, maakt dat ook het onderdeel Arbo en
Verzuim van de afdeling P&O voor ambitieuze uitdagingen staat. Wil jij meebouwen en vind
je het leuk om verschillende ballen in de lucht te houden? Dan is dit jouw nieuwe uitdaging!
De functie
Als preventiemedewerker/ arbo coördinator ben je de deskundige met betrekking tot de
Arbowetgeving. Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan diverse lagen in de organisatie
met betrekking tot arbeidsomstandigheden en met het uitvoeren van het arbobeleid. Jij
fungeert als vraagbaak en onderhoudt regelmatig contact met stakeholders. Denk aan
leidinggevenden, Raad van Bestuur, ondernemingsraad, P&O, maar ook externen.
Stelt mede conform de door wet- en regelgeving gestelde eisen het Arbojaarplan op en
draagt zorg voor het Arbojaarverslag. Verder draag jij zorg voor de voortgang en de
rapportage van de RI&E inclusief het bijbehorende plan van aanpak.
Veiligheid staat bij jou hoog in het vaandel. Meldingen rondom ongevallen, onveilige
situaties, agressie etc. weet jij te behandelen.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, verbindende en inspirerende collega met een
afgeronde HBO opleiding op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Jij houdt
relevante informatie bij en deelt deze met betrokkenen. Met jouw communicatieve
vaardigheden weet jij collega´s te inspireren en te bewegen. Jij bent toegankelijk voor alle
lagen in de organisatie. Uitdagingen motiveren jou om in mogelijkheden te denken. Jij bent
in staat om in een heldere taal rapportages te schrijven.
Wat neem je mee?
Een leergierige en ondernemende houding met affiniteit voor veiligheid, gezondheid en
welzijn. Jij staat open voor feedback en zoekt samenwerkingen op. Jij brengt kennis en
ervaring mee in een soortgelijke functie in de zorgsector met een frisse blik, maar vooral
ook met een gezonde dosis humor.
Wat kunnen wij je bieden?
We bieden een interessante, veelzijdige en zelfstandige functie binnen organisaties die in
beweging zijn (met als standplaats Amsterdam en Lelystad).
Je krijgt bij ons een arbeidsovereenkomst voor – in de eerste instantie – bepaalde tijd. Met
betrekking tot het aantal uren hebben we de mogelijkheid om tegemoet te komen aan jouw
wensen. Zelf denken wij aan een dienstverband van 32 – 36 uur per week. De
arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
Wie kan informatie geven?
Ben jij geënthousiasmeerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met
Marjolijn van Haastere- Janssen, coördinator Arbo en gezondheid, via telefoonnummer
020 512 4273.
Hoe reageer je?
Stuur je motivatiebrief en CV naar vacature@slz.nl onder vermelding van vacaturenummer
18A044.
MC Zuiderzee
Postbus 5000
8200 GA Lelystad
tel. (0320) 27 19 11

MC Emmeloord
Postbus 5000
8300 GA Emmeloord
tel. (0527) 63 76 37

MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
tel. (0320) 27 10 10

MC Slotervaart
Postbus 90440
1006 BK Amsterdam
tel. (020) 5129333

