
  

 
 

  
 
 

 

Kom jij ons team versterken?  

VOOR GROEP SPORTOASE IN BRASSCHAAT  
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

QESH coördinator  ( quality – environment – safety – health )  
 
 
 

 
Groep Sportoase is door zijn ongezien en breed aanbod aan bewegings- en recreatiemogelijkheden een 
prachtig gezondheidsparadijs waar plezier, gezonde voeding, beweging en ontspanning hand in hand gaan.  
Onze 16 verschillende vestigingen die over grote zwemgedeeltes, Healthclub met fitnessruimte, 
groepslessenzalen, … beschikken zijn het sportieve hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale 
noden. 
 
 
Functieomschrijving 
 

• Je richt je op het creëren van een veilige en gezonde werkplek 

• Je staat in voor de coördinatie en uitvoering van ons risk management ( ISO-systemen, welzijn op het werk, 
… ) 

• Je bouwt het veiligheidssysteem binnen Sportoase verder uit en volgt dit vakkundig op 

• Je zorgt ervoor dat het welzijnsbeleid hoog op de agenda staat  

• Je controleert en past de veiligheidsvoorschriften binnen onze verschillende vestigingen toe 

• Je staat in voor het preventiebeleid en je bent tevens het eerste aanspreekpunt voor onze externe 
preventiediensten  

• Je staat mee in voor de opvolging van de milieuwetgeving in de verschillende vestigingen en ondersteunt de 
centrummanagers hierbij. 

• Je zorgt mee voor de nodige motivatie van de werknemers en een aangenaam werkklimaat binnen de 
verschillende sites 
 

Jouw profiel 
 

• Je beschikt minimum over een bachelor diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring 

• Je beschikt over een diploma preventie adviseur niveau 3 

• Je hebt minstens drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en een sterk probleemoplossend vermogen 

• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld 

• Je bent service minded, diplomatisch en discreet 

• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands, kennis Frans is een pluspunt 
 



  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Wat bieden wij jou? 
  

• Een goede verloning met tal van extra voordelen zoals o.a. ADV dagen en een bedrijfswagen. 

• Een dynamische werkomgeving 

• Een baan met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid 

• Een lokale werkstelling en de mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk 

• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst 

• Een baan in een bedrijf dat maximaal een duurzaam beleid nastreeft 

• Een baan waarin je meewerkt aan een gezondere samenleving voor iedereen 
 


