
  
 

 

Mariasteen vzw 

Gids in duurzame tewerkstelling 
 

Mariasteen, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, is een toeleveringsbedrijf in Gits met een duidelijke 
focus op metaal & montage, hout, groen en enclave. Als één van de grootste maatwerkbedrijven 
van Vlaanderen, bedient Mariasteen met ongeveer 900 medewerkers tal van prominente bedrijven 
en openbare besturen.  
 

Wij zijn voor de tijdelijke versterking van onze Personeelsdienst op zoek naar een (m/v):  

Payroll Officer (38/38) 

 

Jouw functie: 
 Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de loonverwerking, zodat de lonen 

tijdig en correct uitbetaald worden.  Je hebt in dit verband ook heel wat contacten met het 

sociaal secretariaat. 

 Je staat in voor een breed gamma van taken: invullen van sociale documenten (bijv. 
aanvragen tijdskrediet), invullen van enquêtes, bijhouden van data voor intern en extern 
gebruik,… 

 Je behandelt vragen en problemen vanuit de organisatie of van de werknemers en streeft 
naar pasklare antwoorden en oplossingen. 

 Je ondersteunt verantwoordelijken binnen de organisatie op vlak van tijdsregistratie en 
administratieve opvolging van hun medewerkers. 
 
 

Jouw profiel: 

 Je bezit een hoger diploma in een relevante richting (bijv. maatschappelijk adviseur).  Je 
beschikt in elk geval over ervaring in een gelijkaardige functie.  Je hebt kennis van het 
loonpakket Hora. 

 Je beschikt over zeer goede administratieve vaardigheden, bent dynamisch, punctueel, 
discreet en communiceert vlot.  Deadlines zie je als een uitdaging.  Je neemt initiatief en 
werkt resultaatgericht. 

 Je bent vertrouwd met alle gangbare MS Office-toepassingen. 

 Je werkt vanuit een sterk loyale en integere houding ten aanzien van de organisatie en haar 
medewerkers. 
 
 

Ons aanbod: 
 

 Je komt terecht in een vooruitstrevende, mensgerichte organisatie. We gaan graag van start 
ten laatste halfweg november 2018. 

 Je krijgt de kans om een mooie ervaring op te doen binnen een open en aangename 
werksfeer met respect voor de combinatie werk-gezin. 

 Een goed statuut en degelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 



 

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

Voor meer info kan je bellen naar 051/230811 of een kijkje nemen op www.mariasteen.be  

mailto:jobs@mariasteen.be
http://www.mariasteen.be/

