
 
 
         

SAFETY MANAGER - PREVENTIEADVISEUR 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Antwerpen is op zoek naar een gedreven Safety 
Manager / Preventieadviseur. 
 
BEDRIJFSOMSCHRIJVING 
 
LEM Antwerpen zorgt voor de uitrusting en uitbating van Antwerp Airport, een 
internationale luchthaven, gelegen op amper 4 km van het Antwerpse stadscentrum. Elke 
dag levert LEM Antwerpen diensten op het vlak van infrastructuur, communicatie, 
veiligheid en beveiliging aan externe klanten zoals passagiers, luchtvaartmaatschappijen 
en concessiehouders. Voor de uitbating van Antwerp Airport worden 75 personeelsleden 
tewerkgesteld, onderverdeeld in volgende diensten: financieel & administratie, marketing 
& communicatie, werken & milieu, luchthaveninspectie-operaties, navigatie, 
luchthaveninspectie-beveiliging en brandweer. 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 
Als Safety Manager ben je verantwoordelijk voor: 
 

• Opvolgen en verder uitbouwen van het Safety Management Systeem (SMS)  
+ controle van de operationele diensten op het vlak van Safety; 

• Toezicht houden op de conformiteit (Compliance); 

• In stand houden van de EASA erkenning; 

• Samenwerking en overleg met het Directoraat Generaal Luchtvaart. 

 
Als Preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor: 
 

• Het verzekeren van de correcte toepassing van de welzijnswetgeving, het 
preventiebeleid en de wettelijke verplichtingen aangaande personenveiligheid; 

• Incidenten- en ongevallenanalyses, risico-evaluaties alsook de 
veiligheidsaspecten aangaande het indienststellen van arbeidsmiddelen en 
installaties; 

• Het opstellen en ontwikkelen van het veiligheidsbeleid (JAP, GPP … ) en de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven om het bewustzijn aangaande 
arbeidsveiligheid binnen de maatschappij continu te verhogen en aan te 
moedigen. 

 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
Als Safety Manager maar ook als preventie-adviseur rapporteer je rechtstreeks aan de 
directeur (Business Unit Manager)  van de luchthaven. Je staat ook in contact met de CEO 
van de Vlaamse luchthavens in concessie van EGIS. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TAKENPAKKET 
 
Een greep uit je takenpakket: 
 

• Door je aanwezigheid op de luchthaven zorg je voor een laagdrempelige  
toegankelijkheid. Je fungeert als aanspreekpunt voor zowel leidinggevenden als 
medewerkers voor de aan jouw functie gerelateerde onderwerpen; 

• Je biedt ondersteuning en geeft advies op je kennis-domeinen  (Safety & Preventie); 
• Je bouwt een correcte band op met de syndicale personeelsvertegenwoordiging; 
• Je onderhoudt de relaties met officiële organismes: inspectiediensten, DGLV, EASA, 

en dergelijke.  
 

PROFIEL 
 

• Je beschikt bij voorkeur over een bachelor/master diploma en je hebt liefst reeds 
een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie.  Ervaring en/of ontwikkelde 
competenties primeren boven diploma; 

• Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 1 of 2; 
• Je staat in voor een pragmatische aanpak, maar schakelt ook strategisch mee; 
• Je bent een empathische communicator naar alle partijen. Je wordt als een 

vertrouwenspersoon ervaren; 
• Je bent in staat om op verschillende niveaus binnen de organisatie doortastend op 

te treden; 
• Je vertrekt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke 

behandeling, correctheid en transparantie; 
• Je komt je afspraken na en neemt graag verantwoordelijkheid op; 
• Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels; 
• Je kan vlot overweg met MS Office. 

 

PRAKTISCH 

Je standplaats is de luchthaven van Antwerpen. Je werkt hoofdzakelijk in dagdienst van 
maandag tot en met vrijdag, maar voor specifieke situaties (ongeval bv) bestaat de 
mogelijkheid dat je ook op andere tijdstippen ter beschikking dient te zijn. 

AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende en exclusieve omgeving. Je krijgt de kans om de 
luchthavenexploitatie mee vorm te geven en je technische competenties verder te 
ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een marktconforme verloning. 

HOE SOLLICITEREN? 

Gelieve je CV en korte motivatiebrief bij voorkeur per e-mail te versturen naar 
jobs@antwerpairport.aero of per post naar LEM Antwerpen, t.a.v. Mieke Segers, 
Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen.  

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Mieke 
Segers, HR Manager: 

jobs@antwerpairport.aero 

03 285 66 61  

0498 670 644 

mailto:jobs@antwerpairport.aero

