
 

 

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: 

 

HULP-MAGAZIJNIER tijdelijke technieken (m/v) 
 
Functie: 

• Je staat mee in voor het klaarmaken en laden 

van materialen voor onze verhuurafdeling 

• Je helpt bij ontvangst, controle en opslag van dit 

materiaal in het magazijn 

• Je assisteert de Magazijnier waar nodig en houdt 

het magazijn ordelijk 

• Je zorgt op termijn voor de bijhorende 

administratieve afhandeling in ons 

computersysteem (Navision) 

• Je werkt in dagdienst maar fungeert af en toe mee in een systeem van wachtdienst  

 

Profiel: 
• Je ben jong (schoolverlater of pas op de arbeidsmarkt), dynamisch, steekt graag je 

handen uit de mouwen en bent leergierig 

• Je kan grotendeels zelfstandig werken, bent ordelijk en werkt nauwkeurig & 

gestructureerd 

• Je bent bestand tegen fysiek belastend werk 

• Je bent PC-vaardig of bereid om dit te leren 

• Je voelt je thuis in een no-nonsense omgeving  

• Je bent bereid om tijdens drukke periodes vroeger te starten of later te werken 

• Een heftruck rijbewijs, C of CE rijbewijs zijn pluspunten 

 

Aanbod: 
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, open 
communicatie en eerlijkheid centraal staan. We bieden een leerrijke job met de nodige 
ontplooiingskansen en opleidingen. Een competitief salarispakket is voorzien.  
 

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

