
 

 

Werfleider 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: 
 
Als werfleider waak je over het budget, de planning, de kwaliteit en de organisatie van 
de aan jou toegewezen projecten. Je staat hiervoor dagelijks in nauw contact met de 
projectleider en de techniekers op de werf. 
 

• Je ontlast/ondersteunt de projectleider bij het uitvoeren van de dagelijkse 
organisatie op de werf (controle op geleverde kwaliteit, conformiteit met het 
lastenboek/afspraken, controle op de personeelsbezetting & op de planning van de 
werken; je volgt onderaannemers op, doet opmetingen, …) 

• Je zorgt voor een dagelijkse rapportage/communicatie met de projectleider, 
techniekers, onderaannemers & je collega’s van de binnendienst. 

• Je waakt over het te behalen rendement op de werven, zowel wat betreft de te 
presteren uren, alsook het tijdig doorgeven van informatie aangaande het bestellen 
van materiaal. 

• Je zoekt steeds naar de meest rendabele oplossing om werken uit te voeren, 
gekoppeld aan de uitvoeringsplanning. Je weet steeds tijdig bij te sturen waar nodig. 

• Je waakt mee over de veiligheid op de werf. 
 

 
Profiel: 

• Je bent in het bezit van een A2 diploma (TSO) elektriciteit/elektromechanica of een 
Graduaat/Bachelor in dezelfde richting. 

• Je hebt ervaring als werfleider elektrotechnieken, of als ploegbaas (minimum 3 à 5 

jaar) in het plaatsen van elektrische installaties in industriële of residentiële 
omgevingen. 

• Je ben klantgericht, en hebt meer dan voldoende oog voor kwaliteit en veiligheid. 

• Je bent  een echte problem-solver met het talent om een ploeg techniekers positief 
te motiveren en bij te sturen waar nodig. 

• Je bent in staat om een plan te lezen, te begrijpen en correct te interpreteren. 

• Je kan vlot met een computer werken (MS Office). Kennis van Letsbuild (het vroegere 
Aproplan) en Navision is een troef. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een VCA-attest. 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands (mondeling & schriftelijk). 

http://www.marisgroup.be/maris_medewerkers.php


 
 
Aanbod: 
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, open 
communicatie en eerlijkheid centraal staan. Een boeiende job met de nodige 
verantwoordelijkheden, ontplooiingskansen en de nodige interne en 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 


