
 
Mariasteen vzw 

Gids in duurzame tewerkstelling 

 
Mariasteen vzw is een moderne beschutte werkplaats, gevestigd te Gits, en heeft als doelstelling: het 
creëren van kwalitatieve tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap uit de Roeselare-
Tielt. Mariasteen is gestart in 1963 en is een toeleveringsbedrijf met een duidelijke focus op metaal & 
montage, hout, groen en enclave. Als één van de grootste maatwerkbedrijven van Vlaanderen, 
bedient Mariasteen met 800 medewerkers tal van prominente bedrijven en openbare besturen. 
Mariasteen maakt deel van Dienstencentrum GID(t)S, dat kansen creëert voor mensen met 
beperking in zorg, onderwijs en werk en dat gelooft in de mogelijkheden van ieder mens ongeacht 
leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 
levensbeschouwing. 

Wij zijn, voor één van onze enclaves, op zoek naar een fulltime (m/v) om snel te starten in ploeg:  

Groepsverantwoordelijke enclave 

Jouw werkterrein… 

 Je (bege)leidt een team van een tiental doelgroepwerknemers, actief in verpakkingsactiviteiten. 

 Je volgt de planning, productietijden en kwaliteitsnormen op, in overleg met de productieleider. 

 Je verdeelt het werk, stimuleert de doelgroep en houdt overzicht over de personeelsbezetting.  

 Je houdt rekening met rendement, veiligheid, kwaliteit en ergonomie. Op die manier bekom je 
een goed product én tevreden werknemers.  

 Je vormt de tussenpersoon tussen de productieleider, jouw medewerkers en de 
opdrachtgever/klant.  

 
Jouw profiel… 

 Je beschikt bij voorkeur over een relevante opleiding en hebt in elk geval ervaring in het 
leidinggeven, bij voorkeur in een productieomgeving.  

 Ervaring met het werken met doelgroepwerknemers of een zeker empathisch vermogen is een 
voordeel.  

 Je bent een dynamische, flexibele en sociale persoonlijkheid die actief meewerkt met je 
medewerkers en alles doet om de nodige deadlines te halen.  

Ons aanbod 

 Een uitdagende en gevarieerde job in een vooruitstrevende en mensgerichte organisatie. 

 Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. 

 Je gaat aan de slag in een ploegstelsel, met bijhorende premies.  
 

Interesse in deze boeiende functie? Mail uw sollicitatie (+CV) naar 
Ine.Malysse@mariasteen.be  

Voor meer info kan je bellen naar: 051/230811  
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