
 

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 840 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, strijkatelier, orthopedie).  

Voor onze sociale dienst zijn we op zoek naar een voltijdse (m/v): 

 

 

Stafmedewerker sociale dienst – Tijdelijke functie 

 

Je zoekt een allround functie in maatschappelijk werk? 

 Je biedt ondersteuning aan onze doelgroepmedewerkers, bij vragen en problemen waarvan 
de oorsprong zich in diverse levensdomeinen bevindt (relaties, financiën, wonen,…). 

 Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen: empowerment is voor jou geen loos 
begrip.  Je organiseert opleidingen. 

 Je werkt vraaggericht en fungeert als luisterend oor en vertrouwenspersoon.  Waar nodig 
verwijs je door naar relevante instellingen, voorzieningen of diensten.  

 Je organiseert onze vrijetijdswerking en bent de gangmaker voor diverse socio-culturele 
initiatieven in de marge van de tewerkstelling. 

 Je werkt samen met een collega, waarmee je jouw ervaringen deelt en aan  kennisuitwisseling 
doet. 
 

Je staat voor respect, engagement en vertrouwen? 

 Je beschikt over een diploma bachelor maatschappelijk werk en hebt bij voorkeur een aantal 
jaren ervaring in een eerstelijnsfunctie. 

 Je bent een sterke persoonlijkheid, die staat voor zijn sociale rol binnen die organisatie  en die  
in staat is om autonoom en resultaatsgericht te werken.  Je  

 Je beschikt over een goede kennis van sociale wetgeving en de plaatselijke sociale kaart. 

 Sporadisch werken buiten de normale daguren is voor jou geen probleem. 
 

Ons aanbod voor deze functie: 

Een boeiende functie in een vooruitstrevende, stabiele en mensgerichte organisatie. Concreet kan je 
aan de slag van januari 2018 tot en met juni 2018 in een vervangingscontract. 

 
 
 
Interesse? 

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

Voor meer info kan je bellen naar 051/230811 of gaan naar www.mariasteen.be  
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