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.
Vanwege onze energieke aanpak, de positieve klantenreacties d.m.v. onze kwaliteit en
flexibiliteit, blijven we gestadig groeien en zijn we op zoek naar diverse (m/v):

PLOEGBAAS (m/v)
Functie
• Nemen van de leiding op een werf voor het
installeren van elektrische installaties, gaande
van montage, bekabeling t.e.m. het aansluiten
• Plannen en voorbereiden van werkzaamheden in
samenspraak met de projectleider
• Productief meewerken op de werf, tijdig
bestellen van de nodige materialen en
hulpmiddelen
• Werkinstructies geven aan je team en toezien op
de correcte uitvoering van de werkzaamheden
tegen het vooropgestelde rendement
• Bewaken van de veiligheid op de werf
Profiel
• In het bezit van een TSO diploma (A2) elektriciteit/elektromechanica of een
Graduaat/Bachelor in dezelfde richting
• Minimum 3 à 5 jaar ervaring als ploegbaas in het plaatsen van elektrische installaties
in industriële of residentiële omgevingen
• Een sterk karakter met meer dan voldoende oog voor kwaliteit en veiligheid
• Een sterk leidersfiguur met aangeboren talent om een ploeg elektriciens te motiveren
• In staat om een plan te lezen, te begrijpen en correct te interpreteren
• In het bezit van een rijbewijs B en een VCA-attest (of bereid dit te behalen)
• Een goede kennis van het Nederlands
Aanbod
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, teamgeest en
transparantie centraal staan. Een boeiende vaste job met de nodige verantwoordelijkheden,
opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Een competitief salarispakket inclusief
interessante extralegale voordelen is voorzien.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Maris, Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder, t.a.v.
Eva Caubergs. Tel.: 011/26 75 50 • E-mail: vacature@maris.tech

