Calculator 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 cijfers en techniek?
Wil je graag dichtbij huis werken, in een collegiale
teamsfeer?
Krijg je voldoening om in de diepte te graven en
een punctueel eindresultaat neer te zetten?
•
•

•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het uitrekenen
van offertes
Je analyseert de vraag van de klant evenals de
plannen en filtert hieruit de nodige informatie
om een correcte offerte op te maken in lijn met de behoefte van de klant
Je vraag tijdig offertes aan bij diverse leveranciers. Je houdt hierbij rekening met
de selectie van de juiste materialen, plaats en installatietijden
Je detecteert mogelijke technische problemen en pleegt overleg met de klant en/of
projectleider
Je zorgt dat de vooropgestelde doelstellingen ( deadline, budget, techniciteit)
worden gehaald
Je kan de gemaakte calculaties toelichten en motiveren

Profiel
•
•

Je bent in de eerste plaats een gemotiveerd en verantwoordelijk persoon met vlotte
communicatievaardigheden die kostenbewust en onder tijdsdruk kan werken
Je beschikt over een goede technische (elektro) kennis (bijvoorbeeld d.m.v. een
diploma elektriciteit of ervaring met elektrische installaties) en hebt reeds ervaring
als calculator waardoor u vertrouwd bent met de normen, regelgeving en
voorschriften binnen elektriciteit

•
•
•

Je bent klantgericht en weet een goede band met klanten & leveranciers op te
bouwen en te onderhouden
Je beschikt over een zeer goede gebruikerservaring van MS office; kennis van Navision
is een troef
Je werkt zeer nauwkeurig, hebt een goed (technisch) inzicht; bent organisatorisch
sterk en hebt oog voor kwaliteit.

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!

