Mariasteen vzw
Gids in duurzame tewerkstelling
Mariasteen, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S, is een toeleveringsbedrijf in Gits met
een duidelijke focus op metaal & montage, hout, groen en enclave. Als één van de grootste
maatwerkbedrijven van Vlaanderen, bedient Mariasteen met ongeveer 900 medewerkers tal van
prominente bedrijven en openbare besturen.
Wij zijn ter versterking van onze Personeelsdienst op zoek naar een (m/v):

Loopbaancoach (38/38)
Jouw functie:











Je levert een bijdrage aan de uitwerking van het POP-gebeuren binnen Mariasteen.
Je staat in voor een gefaseerde implementatie van het POP-gebeuren:
o Fase 1: staat in voor de voorbereiding van de POP-gesprekken in samenwerking met
de leidinggevende en voert de gesprekken met de doelgroepwerknemers.
o Fase 2: staat in voor de voorbereiding van de POP-gesprekken in samenwerking met
de leidinggevende en voert de gesprekken samen met de leidinggevenden.
o Fase 3: staat in voor de coördinatie en de kwaliteitsbewaking van de POPgesprekken.
Evalueert en stuurt indien nodig de gekozen methodiek bij.
Je organiseert vorming, training en opleidingen i.f.v. dit thema.
Staat in voor de administratieve afhandeling van het POP-gebeuren.
Je werkt mee aan de actualisatie en implementatie van bestaande of nieuwe HR-thema’s op
maat van een modern maatwerkbedrijf met een zeer divers personeelsbestand, en bent
actief in een brede waaier van activiteiten/sectoren.
Houdt bij zijn/haar inbreng steeds rekening met onze sociale doelstelling, tewerkstelling van
personen met een arbeidshandicap, maar evenzeer met de economische realiteit.
Ondersteunt de Eindverantwoordelijke personeel in diverse processen en treedt binnen de
organisatie op als aanspreekpunt voor bovenbeschreven HR-topics.

Jouw profiel:






Je bent een Master of Bachelor met ervaring, bij voorkeur in een sociale richting.
Je hebt kennis van Sociaal recht, Arbeidsrecht en Arbeids- en Organisatiepsychologie.
Inzicht in of kennis van de verschillende ziektebeelden is belangrijk.
Je hebt een goede kennis van de verschillende MS-Office toepassingen.
Communicatieve skills, discretie, creativiteit, empathie, probleemoplossend denken en
analytisch denken typeren jou.

Ons aanbod:



Je komt terecht in een vooruitstrevende, mensgerichte organisatie met een moderne en zeer
goed uitgebouwde productieomgeving.
Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. Respect voor de
combinatie werk-gezin.

Interesse in deze boeiende functie?
Mail uw sollicitatie (+CV) naar jobs@mariasteen.be
Voor meer info kan je bellen naar 051/230811 of een kijkje nemen op www.mariasteen.be

