
 
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 aluminium-bewerking, (electro montage, verpakking, …) als in 

de dienstensector (groenzorg, horeca, hygiënisch onderhoud, orthopedie).  

 
Wij zijn op zoek naar een fulltime (m/v):  

Jobcoach Ergotherapeut – Tijdelijke opdracht 

Jouw werkterrein… 

 Het grootste deel van jouw takenpakket is gelinkt met ons interactief projectiesysteem. Je 
maakt en programmeert hiervoor werkinstructies zodat complexe opdrachten haalbaarder 
worden voor onze doelgroepmedewerkers. 

 Je volgt de toepasbaarheid van jouw werkinstructies op door deze te testen en toe te passen 
op onze opleidingswerkpost. 

 Tevens bied je operationele ondersteuning waar nodig. 

 Je werkt, samen met jouw collega’s, mee aan de begeleiding van personen met een 
(arbeids)handicap.  Je weet het aspect “mensen” zoveel mogelijk af te stemmen op de 
“organisatie”, en omgekeerd.   

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

 
Jouw profiel… 
 

 Je bent bachelor in de ergotherapie en je hebt een technische interesse, onder andere in 
programmeren. 

 Je bent een teamplayer die ook autonoom vlot aan de slag kan.   

 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 open en aangename werksfeer.  

 Een degelijk statuut en een passende verloning. 
 Je krijgt een contract van 6 maand, ter vervanging van een collega in zwangerschapsverlof. 

 

 

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

Voor meer info kan je bellen naar: 051/230811  

mailto:ine.malysse@mariasteen.be

