
 

             

  

 

 

VACATURE 

HR MEDEWERKER – AFDELING SOCIAAL BELEID (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 bent het aanspreekpunt voor onze Doelgroepmedewerkers, zowel voor werkgerelateerde 
thema’s (loopbaanonderbreking, brugpensioen,…) als voor niet-werkgerelateerde thema’s 
die wel een impact kunnen hebben op het werk (persoonlijke problemen, huisvesting,…). Je 
neemt hierin telkens zowel onze sociale doelstelling als de economische realiteit mee. 

• Je ondersteunt onze Productieleiders, Coördinatoren en leidinggeven op vlak van omgang 
met onze Doelgroepmedewerkers. 

• Je fungeert als vertrouwenspersoon en staat in voor het onthaal van nieuwe 
Doelgroepmedewerkers op de werkvloer. 

• Je organiseert vorming, training en opleiding specifiek voor onze Doelgroepmedewerkers en 
faciliteert doorstroom zowel binnen Mariasteen als naar het NEC. 

• Je staat mee in voor de administratieve afhandeling die hoort bij de indiensttreding van een 
nieuwe Doelgroepmedewerker, en voor de implementatie van diverse HR-instrumenten. 

• Bovendien ondersteun je de Eindverantwoordelijke van de Personeelsdienst in diverse 
processen en treedt binnen de organisatie op als aanspreekpunt voor diverse HR-topics. 
 

Jouw profiel  

 

• Je hebt kennis van de Sociale Kaart. 

• Je bent vertrouwd met Sociaal Recht en Arbeidsrecht.  

• Je bezit goede administratieve vaardigheden en kennis van MS-Office toepassingen. 

• Je hebt kennis van, of voeling met, onze Doelgroep. 

• Je hebt ervaring in het voeren van gesprekken. 

• Je hebt kennis en of ervaring in diverse HR thema’s: competentiemanagement, 
talentmanagement, arbeidsmarktanalyse, werving- en selectie, VTO, organisatiestructuur,… 

 

 



 

           

    

Ons aanbod  

 

• Je komt terecht in een vooruitstrevende, mensgerichte organisatie, waar je met 3 collega’s 
binnen dezelfde functie aan de slag gaat, elk voor de respectievelijke afdelingen waarvoor je 
verantwoordelijk bent. 

• Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. Respect voor de 
combinatie werk-gezin. 

• Een goed statuut en degelijke arbeidsvoorwaarden. 
 

 

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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