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 :

ELEKTRICIEN (m/v)
Functie
•
•
•
•
•
•

Installeren
van
nieuwe
elektrische
(residentiële) installaties.
Renovatie en/of uitbreiding van bestaande
elektrische installaties volgens plan of
schema.
Uitvoeren van de nodige slijp- en
kapwerken om de juiste sleuven te
voorzien.
Leggen van kanalisatie, kabels en buizen en
monteren van rails.
Plaatsen van inbouw- en opbouwmateriaal
en verdeeldozen.
Installatie, aansluiten, opstarten en herstellen of onderhouden van toestellen,
bijvoorbeeld schakelaars, …

Profiel
•
•
•
•
•
•

In het bezit van een technisch diploma elektriciteit en/of relevante ervaring.
Kennis van netwerkbekabeling is een pluspunt.
Nauwkeurige werker met stipte afwerking die streeft naar kwaliteit.
De goesting om te gaan werken en de zin om het beste van jezelf te geven.
Een flexibele werkhouding.
Geen hoogtevrees, rijbewijs B en VCA-attest (of bereid om dat te behalen).

Aanbod
• Je komt terecht in een familiebedrijf in volle expansie waar hard werken en
werkplezier ervaren hand in hand gaan.
• Je maakt deel uit van een dynamisch, gedreven en tof team. Mensen die geboeid
en gepassioneerd zijn door hun vak.

•

•
•

Met een sterke focus op jouw groei en ontwikkeling. We ondersteunen de
medewerkers in hun groei door ontplooiingskansen naast externe en interne
opleidingen aan te bieden.
Een marktconform salarispakket en andere interessante extra-legale voordelen.
Je hebt recht op 20 wettelijke feestdagen en werkt in een 40 uren week waardoor
je ook 12 ADV-dagen op jaarbasis kan opbouwen.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Maris, Lochtemanweg 122 3550 Heusden-Zolder, t.a.v.
Ilona Becks. Tel.: 011/28 84 91 • E-mail: vacature@maris.tech

