Projectleider 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 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
Wil je je technisch en organisatorisch
kunnen uitleven?
Wil je graag dichtbij huis werken, in een
collegiale teamsfeer?
Krijg je voldoening in het leiden van
mooie realisaties?







Als
Projectleider
leid
je
de
toegewezen
projecten
van
ontwerpfase tot uitvoering
Hiertoe ben je verantwoordelijk voor
de uitvoering van de werken, en bewaak je het budget, de kwaliteit en de planning
Je bent de coördinerende spilfiguur in het overleg met de interne medewerkers, de externe
partners (architecten en studiebureaus) en de bouwheer
Je geeft leiding aan een projectteam (ploegbazen, werkvoorbereiders) en je stuurt de
arbeiders aan zodat het project met de juiste inzet wordt uitgevoerd
Ten slotte waak je over de nacalculatie en neem je actief deel aan werfvergaderingen
Je rapporteert aan de operationeel directeur

Profiel
 Je genoot een hogere opleiding in elektriciteit, dat je aanvulde met minstens enkele jaren
relevante werkervaring als werf- of projectleider
 Je beschikt over sterk technisch en organisatorisch inzicht en je kan gestructureerd,
nauwgezet en kostenbewust werken
 Als persoon ben je open-minded, flexibel en klantgericht
 Verder ben je hands-on, geniet je een grote verantwoordelijkheidszin en ben je een vlotte
communicator die kan onderhandelen met gesprekspartners op alle niveaus
 Als leider en people manager weet je je mensen te stimuleren en te motiveren als geen
ander
 Je houdt je kennis omtrent evoluties in het vakgebied up-to-date en je blijft op de hoogte
van nieuwe trends
 Je kan vlot overweg met de courante MS Office pakketten en je beheerst de Nederlandse
taal uitstekend
 Kennis van Frans vormt een pluspunt, evenals kennis van Navision

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 impact: verantwoordelijkheid, 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.
Sarah Verleysen 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!

