
 

             

  

 

 

VACATURE 

ERGOTHERAPEUT - METAALAFDELING (M/V) 
VOLTIJDS  

 

Mariasteen is één van de grootste maatwerkbedrijven in Vlaanderen en focust als toeleveringsbedrijf 
op metaal & montage, hout, horeca, groen en enclave. Met meer dan 900 medewerkers bedient 
Mariasteen tal van prominente bedrijven en openbare besturen. Mariasteen maakt deel uit van 
Groep Gidts. 

 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! 

 

Jouw werkterrein  

 

• Je werkt, samen met jouw collega’s verantwoordelijken, mee aan de begeleiding van 
personen met een (arbeids)handicap in een productieomgeving.  Je weet het aspect 
“mensen” zoveel mogelijk af te stemmen op de “organisatie”, of omgekeerd.  Jouw 
werkterrein behelst specifiek onze Metaalafdeling, waar we aan de slag zijn in CNC & 
Verspaning, Lassen & Constructie, en in de Zagerij. 

• Je past verschillende disciplines toe die een kwalitatieve tewerkstelling genereren: 
werkpostaanpassing (ergonomie), methodestudie, training en begeleiding op de werkvloer. 

• Factoren als kwaliteit, veiligheid en rendement weet je continu en naadloos te integreren in 
de functie.  Op die manier bekomen we een goed product én tevreden werknemers. 

• Je geeft advies aan andere stafdiensten en verantwoordelijken binnen Mariasteen, indien 
nodig ook aan doelgroepwerknemers en externe klanten. 
 

Jouw profiel  

 

• Je bent een bachelor in de ergotherapie met goesting om de handen uit de mouwen te 
steken in een Metaal-omgeving. Ervaring in het werken met mensen in een productie-
omgeving is een voordeel. 

• 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 hebt affiniteit met techniek, waardoor je (werk)situaties accuraat beoordeelt en in staat 
bent om zelf hulpmiddelen of aanpassingen uit te werken. 

• Je bent creatief, discreet, praktisch ingesteld en communicatief (verbaal en schriftelijk). 
 

 

 



 

           

    

Ons aanbod  

 

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

• Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer.  

• Een functie in aantrekkelijk uurrooster: 38 uur werken in 4,5 dagen.  
 

 

Interesse in deze functie?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv naar: 

jobs@mariasteen.be  

Voor meer info kan je bellen naar: 051 230 811 of ga naar mariasteen.be 
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