Mariasteen vzw
Gids in duurzame tewerkstelling
Mariasteen vzw, gevestigd te Gits, maakt als toonaangevende beschutte werkplaats deel uit
van Dienstencentrum GID(t)S, een centrum met een divers en professioneel aanbod voor
personen met beperking. Momenteel biedt Mariasteen vzw werk aan zo’n 900 enthousiaste
medewerkers waarvan 700 met arbeidshandicap. Mariasteen is werkzaam in zeer diverse
sectoren, met activiteiten in zowel productie (houtbewerking, metaal- en aluminiumbewerking, (electro montage, verpakking, …) als in de dienstensector (groenzorg, horeca,
hygiënisch onderhoud, strijkatelier, orthopedie).
Wij zijn op zoek naar een fulltime (m/v):

Ergotherapeut Vlinder
Jouw werkterrein…







Volgens de productienoden word je ingezet in verschillende activiteiten, waar je telkens een
team van (een tiental) doelgroepwerknemers leidt. Het kan gaan om diverse productieactiviteiten: montage, verpakking, hout- of metaalbewerking. Volgens de noden word je
ingezet in verschillende afdelingen.
Je volgt de planning, productietijden en kwaliteitsnormen op, in overleg met de
afdelingsverantwoordelijke. Je verdeelt het werk en houdt overzicht over de
personeelsbezetting.
Je houdt rekening met rendement, veiligheid, kwaliteit, ergonomische en psychosociale
aspecten. Op die manier bekom je een goed product én tevreden werknemers.
Je staat in voor een correcte registratie van productiegegevens.
Je communiceert met de opdrachtgevende klant of de direct leidinggevende.

Jouw profiel…





Je bent bachelor in de ergotherapie en beschikt over ervaring, bij voorkeur in het werken
met mensen in een productieve omgeving. Je hebt een brede technische interesse.
Je bent een teamplayer die ook bij autonome opdrachten vlot resultaten haalt. Je houdt
ervan een actieve en dynamische rol te spelen in een productiegerichte omgeving.
Je bent creatief, discreet, praktisch ingesteld en communicatief (verbaal en schriftelijk).
Je hebt een basiskennis van de verschillende MS-Office toepassingen.

Ons aanbod…





Een uitdagende en gevarieerde job in een vooruitstrevende en mensgerichte organisatie.
Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer.
Een degelijk statuut en een passende verloning.

Interesse in deze boeiende functie?
Mail uw sollicitatie (+CV) naar ine.malysse@mariasteen.be
Voor meer info kan je bellen naar: 051/230811

