De Stichting Archipel Scholen omvat alle openbare scholen op Walcheren.
Archipel Scholen werkt vanuit de volgende kernwaarden: kindgericht, toekomstgericht,
resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht.

Per direct zijn wij op zoek naar een
Enthousiaste PREVENTIEMEDEWERKER (0,2 Fte)
Algemeen:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs,
voor de centrale organisatie, dan wel op schoolniveau. De preventiemedewerker levert een bijdrage
aan de voorbereiding van het ARBO-beleid binnen de school en voert het ARBO-beleid uit. Deze
functie is nieuw binnen Archipel Scholen en dient nog te worden vormgegeven.
Werkzaamheden:
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

draagt bij aan de voorbereiding ARBO-beleid;
inventariseert knelpunten inzake arbeidsomstandigheden, stelt het jaarlijks ARBO-plan (van
aanpak) en het ARBO- jaarverslag op;
draagt bij aan het opstellen van een RI&E-plan, draagt mede zorg voor de implementatie en
daaruit voortvloeiende acties;
volgt voor wat betreft het Arbo plan van aanpak en het RI&E plan de PDCA- cyclus;
doet voorstellen voor het wijzigen van werkmethoden, procedures en technologie inzake
gevaarlijke en/of ongezonde situaties, voor het beperken van risico’s op basis van
verzamelde gegevens en informatie;
ondersteunt bestuur en schoolteams in het opsporen van werkdruk verhogende zaken, geeft
adviezen aan teams en individuele medewerkers om te komen tot het verminderen van
werkdruk;
stelt procedures op m.b.t. de uitvoering van het ARBO-beleid op basis van signaleringen,
(bijna) ongevallen gegevens, ziekteverzuim, milieu-incidenten en calamiteiten;
levert voor de kwartaalrapportages de gegevens op van verzuim en andere reeds eerder
genoemde Arbo aangelegenheden;
geeft voorlichting en onderricht m.b.t. ARBO-aspecten, bv over de aanschaf en vervanging
van inventaris, werkdrukvermindering enz.;
geeft invulling aan “bevlogenheid” binnen de organisatie (op verzoek dan wel vanuit eigen
initiatief) , o.a. in samenwerking met de “ambassadeur bevlogenheid”.
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Kennis en vaardigheden:
De preventiemedewerker
●
●
●
●
●

heeft algemeen theoretische en praktische kennis van relevante wet- en regelgeving en
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden;
heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste ARBOrisico's in een onderwijsinstelling;
heeft kennis van het voorkomen van werkdruk,
is vaardig in het opstellen van richtlijnen en procedures op het gebied van ARBO;
is vaardig in het adviseren over arbeidsomstandigheden.

Contacten:
De preventiemedewerker heeft contact met
●
●
●
●
●

het College van Bestuur en de directeuren van de scholen over het ARBO-beleid om te
adviseren;
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad over ARBO-beleid om te adviseren;
de ARBO-dienst en bedrijfsarts over werkwijze en procedures om af te stemmen;
externe deskundigen (Arbeidsinspectie, brandweer, milieu-inspectie, e.d.) over Arbo-zaken
en ARBO- kennis; BHV -ers
medewerkers op het stafkantoor.

Arbeidsvoorwaarden: Deze functie is in afwachting van de definitieve functieweging ingedeeld in
schaal 8 OOP volgens de CAO PO.
Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Langeraert, interim
bestuurder Archipel Scholen, via telefoonnummer 0118-493151. Meer informatie over Archipel
Scholen is te vinden op www.archipelscholen.nl.
Solliciteren: Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief, inclusief CV, voor 1 oktober 2018 via
sollicitatie@archipelscholen.nl.
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