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 een:

BEVEILIGINGSTECHNIEKER (m/v)
Functie:
•
•
•
•

Installeren en in dienst stellen van beveiligingssystemen (branddetectie, inbraak-,
toegangscontrole en IP camerasystemen)
Uitvoeren van tijdig en kwalitatief
onderhoud van de systemen ter
plaatse bij klanten
Toezien op de kwaliteit van de
installaties en het verhelpen van
voorkomende storingen bij klanten
Instructies geven aan klanten bij het
gebruik van de beveiligingssystemen

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt de basisopleiding inbraakbeveiliging gevolgd (conform Wet Tobback) of
bereid dit te behalen.
Je hebt een sterke interesse in speciale technieken en IT; een goede basiskennis
van elektriciteit is noodzakelijk.
Ervaring als installateur van beveiligingstechnieken is een pluspunt, maar geen must.
Wij beschikken over een eigen opleidingsruimte om je alles aan te leren.
Je bent in staat om zelfstandig te werken, steeds in overleg met klanten en je
verantwoordelijke.
Je bent flexibel qua uren en bent bereid om in te stappen in een
permanentiesysteem. Daarnaast ben je communicatief en klantgericht.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt geen hoogtevrees.

Aanbod:
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, teamgeest en
transparantie centraal staan. Een boeiende job met de nodige verantwoordelijkheden,
ontplooiingskansen en de nodige interne & externe opleidingen. 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. Sarah Verleysen. Tel.: 011/26 75 52 • E-mail: vacature@maris.tech

