
 

 
 

 

Projectleider beveiligingstechnieken (m/v) 
 

Uitdagende job in regio Limburg 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? 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de 
uitvoering en oplevering  van 
verschillende projecten aangaande 
technische installaties op vlak van 
camerabewaking, inbraakdetectie, 
toegangscontrole, brand) 

• Je zorgt voor een grondige analyse en 
toepassing van de te gebruiken 
materialen, werkmethode tot en met 
de budgetopvolging. 

• Het accuraat plannen van mensen, middelen & tijd en het goed onderhouden van contact 
met onze klanten, is hierbij een must. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van onderhoudscontracten. 

• Je zorgt voor de aankoop van installaties / materialen. 

• Je geeft leiding aan een projectteam (techniekers & werkvoorbereider) en je stuurt de 
techniekers aan zodat het project met de juiste inzet wordt uitgevoerd. 

• Binnen de beveiligingsafdeling wordt je bijgestaan door een calculator en een 
werkvoorbereider. Je rapporteert aan de operationeel directeur. 

 
Profiel 

• Je genoot een hogere opleiding in elektriciteit, dat je aanvulde met minstens enkele jaren  
ervaring als projectleider in speciale technieken (branddetectie, inbraakbeveiliging, 
toegangscontrole, camerabewaking). 

• Je beschikt over een attest “leidinggeven of conceptie” conform Wet Tobback. 

• Daarnaast heb je een sterk technisch en organisatorisch inzicht. Je denkt & werkt 
voortdurend oplossingsgericht. 

• Je kan bovendien gestructureerd, nauwgezet en kostenbewust werken. 

• Als persoon ben je open-minded, stressbestendig, 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 team te stimuleren en te motiveren als geen 
ander. 

http://www.marisgroup.be/maris_medewerkers.php
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• Je houdt je kennis omtrent evoluties in het vakgebied up-to-date en blijft op de hoogte 
van nieuwe trends. 

• Je kan vlot overweg met de courante MS Office pakketten en je beheerst de Nederlandse 
taal uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling. 

• 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 vacature@maris.tech  en schrijf mee aan ons groeiverhaal. 

Tel.: 011/26 75 52 •  Maris Technics, Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder. 
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