
 

 

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: 

 

ELEKTROMONTEUR tijdelijke technieken (m/v) 
 

Functie: 
 

• Als elektromonteur sta je in voor het 
transport en de op- en afbouw van 
onze tijdelijke technische installaties 
(gaande van (nood)verlichting, 
schuifdeuren, stroomgeneratoren, 
verwarmingssystemen…) op diverse 
projecten op locatie 
 

Profiel: 
 

• Je beschikt over voldoende basiskennis 
elektriciteit (diploma of gelijkwaardig 
door ervaring) 

• Je bent een echte plantrekker, avonturier, klantgericht, organisatorisch sterk en 
hebt oog voor kwaliteit 

• Je hebt geen hoogtevrees en geen schrik om de handen uit de mouwen te steken 

• Je hebt geen strikte 9-5 mentaliteit en bent bereid om af en toe ’s avonds en/of 
tijdens het weekend te werken. Je draait bovendien mee in een wachtdienst 
(1week/maand) 

• Je bent in het bezit van minimum een rijbewijs B; rijbewijs C of CE is een pluspunt 
of je bent bereid om dit op termijn te behalen 

 
Aanbod: 
Een boeiende vaste job met een uitgebreid takenpakket, de nodige verantwoordelijkheden, 
ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden. Voldoende interne en externe opleiding 
opdat je de functie goed kan invullen. Een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf 
met veel potentieel waar respect, open communicatie en eerlijkheid centraal staan. Een 
competitief salarispakket in functie van je ervaring en verantwoordelijkheden. 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Maris, Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder, 

t.a.v. Dirk Koopmans. Tel.: 011/37 88 09 • E-mail: dirk.koopmans@maris.tech 

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