
  
 

 

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 ter versterking van onze afdeling Metaal & Montage op zoek naar een (m/v):  

Productieleider Montage & Logistiek (38/38) 

Jouw functie: 
 Je geeft leiding aan en coacht een groep verantwoordelijken, elk gespecialiseerd in het 

aansturen van een bepaalde afdeling. 

 Je organiseert bovendien de logistieke werking van Metaal & Montage, volgt de werking van 
de automatische magazijnen op en stuurt bij waar nodig.   

 Je (re)ageert proactief in functie van tewerkstellingsmogelijkheden en – kansen voor de 
doelgroep, en treedt op als aanspreekpunt voor en katalysator tussen de verschillende 
verantwoordelijken, de Stafdiensten en de opdrachtgevende klant. Je bepaalt hierbij de 
prioriteiten. 

 Je bent verantwoordelijk voor planning en organisatie van de verschillende afdelingen en 
grijpt in bij problemen. 

 Ook personeelsplanning en opvolging van specifieke personeelsgebonden thema’s zoals 
evaluaties, advies bij selectie, motivering en coaching, behoren tot jouw takenpakket. 

 Je pleegt overleg met de relevante lijnverantwoordelijken en stafdiensten in functie van 
optimale tewerkstellingskansen voor de doelgroep alsook de efficiëntie van het 
productieapparaat. 

 Je werkt samen met de commerciële dienst, en hebt contacten met onze klanten rond 
bijvoorbeeld kwaliteitseisen en leveringen. 

 Je ondersteunt het beleid en de missie en visie van Mariasteen inzake kwaliteit, welzijn en 
MVO.  Je adviseert met betrekking tot risicobeheersing, onderzoek van arbeidsongevallen en 
opzetten preventiemaatregelen, toezicht op correct gebruik arbeidsmiddelen en PBM’s, 
toezicht op het informeren over en naleven van correcte instructies,… 

 Je coördineert de uitvoering van de noodplanning in jouw afdeling(en). 
 
 

Jouw profiel: 

 Je hebt een Master diploma, bij voorkeur in een technische / elektro richting, of bent 
gelijkwaardig door ervaring.  

 Kennis van Managementtechnieken is belangrijk, met nadruk op People Management. 

 Een grondige kennis van bedrijfs- en logistieke processen en ervaring in een leidinggevende 
functie in een productieomgeving zijn een must.  

 Je hebt naast een uitstekende kennis van het Nederlands een praktische kennis van Frans, 
Engels en Duits. 

 Kennis van elektriciteit is een groot pluspunt. 

 Je hebt kennis van Lean en Procesoptimalisatie, en een grondige kennis van MS Office. 
 



Ons aanbod: 

 Je komt terecht in een vooruitstrevende, mensgerichte organisatie met een moderne en zeer 
goed uitgebouwde productieomgeving. 

 Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. 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/

