Werkvoorbereider Elektrotechniek (m/v)
Uitdagende job in regio Limburg, met doorgroeimogelijkheden,
in een professioneel familiaal bedrijf
Over Maris
Maris ontwerpt en installeert zorg-vrije totaaloplossingen voor elektrotechniek en
beveiliging waarbij wij de verwachtingen van onze klanten op ieder domein willen
overtreffen, de beroepsfierheid van elk van onze medewerkers maximaliseren en de
toekomst van onze planeet helpen verzekeren.
Maris durft het aan om binnen de sector het voortouw te nemen en actief in te spelen op de
uitdagingen voor de toekomst. Eigen medewerkers spelen hierbij een cruciale factor en
daarom hechten wij het grootste belang aan opleiding, coaching en uitstraling.
Functie
Ben je gebeten door technische plannen,
berekeningen en schema’s?
Wil je graag dichtbij huis werken, in een
collegiale teamsfeer?
Krijg je voldoening in het bijdragen aan
mooie realisaties?















Je start elk project met een grondige
studie van het lastenboek.
Je maakt in samenwerking met de
projectleider het ontwerp (engineering, design en constructie), berekeningen en
begrotingen rond het uit te voeren project
Je stuurt prijsaanvragen uit naar leveranciers en volgt de ontvangst hiervan op.
Je maakt werktekeningen (detailplannen, principeschema’s, bekabelingsschema’s,
één- en meerdraad schema’s, … ) en communiceert deze met de uitvoerders om een
project succesvol te laten verlopen. Indien nodig verzorg je de opmeting van de uit
te voeren werken
Je zorgt samen met de projectleider & afdeling aankoop/magazijn dat alle
materialen, onderaannemers, … besteld & geregeld worden en tijdig op de werf zijn
Je verzorgt gedurende het hele project een goede communicatie met bouwpartners,
onderaannemers,…. en overlegt op regelmatige basis met de betrokken projectleider
Je zorgt voor een vlekkeloze werfadministratie: je maakt technische fiches op, maakt
as-builtdossiers, je stelt de nodige werkmappen en werkprocedures van diverse
werven op
Je waakt over de uitvoeringsplanning en over de kwaliteit van het afgeleverde werk
Je maakt indien nodig meer/min-werk calculaties
Je rapporteert mbt de nacalculatie (controleren van rendementen & uitgevoerde
hoeveelheden) van de projecten en stelt maandelijkse vorderingen op
Je werkt in dit alles nauw samen met de projectleider en de calculatieafdeling

Profiel









Je genoot een hogere technische opleiding in de richting elektriciteit, elektronica of
elektromechanica
Je hebt al enkele jaren relevante professionele werkervaring als werkvoorbereider
en/of assistent-projectleider elektriciteit
Je kan zelfstandig werken volgens de gangbare normen, specificaties en procedures
Je kan je werk perfect plannen en organiseren en kunt goed overweg met deadlines
Je bent zeer plichtsbewust, nauwgezet, ondernemend en inventief in het zoeken naar
oplossingen
Je bent flexibel, klantgericht, communicatief en een echte teamplayer
Je kan vlot overweg met de PC en gangbare MS-office software; kennis van Navision
is een troef
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, kennis van het Engels & Frans is een
pluspunt

Aanbod
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, teamgeest en
transparantie centraal staan. Je werkt samen met een sterk technisch team. Een boeiende
vaste job met een uitgebreid takenpakket, de nodige verantwoordelijkheden,
opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Een competitief salarispakket is voorzien,
gebaseerd op een modern verloning- en mobiliteitsbeleid.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Maris, Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder, t.a.v.
Tineke Hemeryck en schrijf mee aan ons groeiverhaal. Tel.: 011/26 75 52 • E-mail:
vacature@maris.tech
Je zal eerst een kennismakingsgesprek hebben met de HR verantwoordelijke, gekoppeld aan
het invullen van een technische test. Nadien zal je spreken met de operationeel directeur
en zaakvoerder. Als dit alles positief is, heten we je van harte welkom in de energieke Maris
familie!

