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BEDRIJF 

Pollet Group 
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 

Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem, 
heeft vestigingen in 14 landen en is actief 
binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
25 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group bewerkt de markt van 
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2 
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit 
in totaal 6 gespecialiseerde medisch 
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep 
zo’n 1500 medewerkers. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor het verder 
uitwerken van het veiligheid-, gezondheid- en milieubeleid. Je 
bent gebeten om van ons bedrijf een veilige en gezonde 
omgeving te maken voor onze medewerkers. Daarnaast 
waarborg je een goed beheer van onze gebouwen. 

• Je werkt een compleet maar pragmatisch 
preventieplan uit en bent verantwoordelijk voor de 
opvolging van het preventiebeleid. 

• Je volgt de wettelijke vereisten en reglementering 
inzake veiligheid en milieu op. Je motiveert 
medewerkers om van veiligheid een prioriteit te 
maken. Je staat in voor het organiseren van interne 
opleidingen op het gebied van EHBO, brand, 
veiligheid en welzijn. 

• De complete veiligheid van het bedrijf valt onder 
jouw verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat jij de 
evacuatieoefeningen coördineert, alsook interne 
noodprocedures up-to-date houdt.  

• Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van 
incidenten, ongevallen en near misses en stelt 
proactief verbetervoorstellen op. 

• Je zorgt voor een correcte opvolging omtrent externe 
audits, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), 
veiligheidsonthaal van nieuwe medewerkers, enz. 

• Je bewaakt het veiligheidsaspect bij de uitvoering 
van technische projecten. Je volgt de procedures 
‘werken met derden’ mee op. 

• Scope zijn alle Belgische bedrijven van de groep met 
eerste focus onze site in Waregem. 

• Je rapporteert rechtstreeks aan het management, 
maar staat ook in contact met de verantwoordelijken 
van de verschillende departementen. 
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HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletgroup.com 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com.  
Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  

 

AANBOD 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd en er een ‘can-do’-mentality 
heerst. Je krijgt de kans om jouw potentieel 
voluit te benutten met ruimte voor ambitie en 
doorgroeimogelijkheden. 

Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw 
ervaring en potentieel. Ons bedrijf is vlot 
bereikbaar op 3km van de afrit E17/Deerlijk en 
3km van de afrit E17/Waregem. 

Je gaat aan de slag in een warm internationaal 
bedrijf met oog voor zijn medewerkers en zijn 
klanten en een fijn professioneel team waar je 
op kan bouwen. 

PROFIEL 

• Je hebt een diploma preventieadviseur niv. 1 of 2 op 
zak en je kan terugblikken op een eerste relevante 
ervaring. Je beschikt over voldoende technische 
bagage om onze gebouwen te behartigen. 

• Op een positieve en creatieve manier weet je 
veiligheid tav de medewerkers te promoten en te 
garanderen. Je bent diplomatisch, overtuigend en 
beschikt over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden. Je zoekt naar oplossingen die 
aanvaardbaar zijn voor alle partijen. Tegelijk ga je 
zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate 
informatie. 

• Je bent flexibel en pragmatisch en houdt ervan 
oplossingsgericht en zelfstandig te werken. Als een 
echte planner en organisator bewaar je het overzicht 
in drukke momenten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het behaalde resultaat 
en hanteert een langetermijnplanning. 

• Je kan je vlot uitdrukken (mondeling en schriftelijk) in 
het Nederlands, Frans en Engels. 

• Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Deerlijk maar 
gaat regelmatig ter plekke bij onze andere Belgische 
bedrijven. 
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