
Elektrotechnisch
monteur

- In teamverband werken is voor jou geen probleem

Jou profiel:
- Je bent gemotiveerd
- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet-courante uren.
- Je hebt een breed technisch interesseveld

Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België
www.goorts.be

Je versterkt ons team bij het opbouwen en inrichten van
hoogspanningsinstallaties.

nele.das@goorts.beStuur je CV naar 

http://www.goorts.be/


 
Elektriciteit- & montagewerken  

 

Zoekt  Elektriciën (s) 

Werkzaamheden: 

- Elektriciteitswerken zelfstandig kunnen uitvoeren : kabelgoten plaatsen, 

verlichting ophangen, borden kableren, plan lezen, kabels trekken, enz….  

- De uit te voeren werken gaan voornamelijk over plaatsen van Elektriciteit 

& Verlichting in Appartementen & kantoorruimte’s, en in mindere mate 

in Industriehallen & bij particulieren. 

- Domotica-kennis of kennis van andere sturingsprogramma’s = pluspunt. 

 

Vaardigheden en kennis: 

- Klantvriendelijk zijn. 

- Leergierig en vlugge aanpak van werken. 

- Handig zijn en oplossingsgericht denken. 

- Flexibel naar uren toe. 

- Goed in teamverband kunnen werken alsook zelfstandig taken kunnen 

afwerken. 

- Eigen vervoer tot aan ons magazijn te Nieuwerkerken. 

- VCA-Attest is nodig (kan ook bij ons behaald worden) 

 

Aanbieding: 

- Loon volgens wettelijke barema’s en naar ervaring. 

- Afwisselend en boeiend werk. 

- Meerijden vanaf ons magazijn te Nieuwerkerken. 

- Mobiliteitsvergoeding voor de afgelegde km’s van magazijn naar eerste 

werf en van laatste werf tot aan ons magazijn. 

- Ecocheques. 

- Familiaal bedrijf waarin er een leuke collegiale werksfeer heerst. 



 

 

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 (m/v): 

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 

http://www.marisgroup.be/maris_medewerkers.php
mailto:vacature@maris.tech
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0uaWQor_bAhXQZFAKHUZGCjsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.minsteralarms.co.uk/&psig=AOvVaw2cMq1hfq9cRJ87aQ74MKko&ust=1528382327660856


 

 

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 

 Grote motivatie om het beste van jezelf te geven, flexibel ingesteld 

 Geen hoogtevrees, rijbewijs B en VCA-attest (of bereid om dat te behalen)  
 

 

Aanbod 
Je komt terecht in een groeiend en dynamisch familiebedrijf waar respect, teamgeest en 
transparantie centraal staan. Een boeiende vaste job met de nodige verantwoordelijkheden, 
opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. 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  

http://www.marisgroup.be/maris_medewerkers.php
mailto:vacature@maris.tech
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKj_KGy-vaAhXDKVAKHZ0mBfoQjRx6BAgBEAU&url=https://snowi-storingsdienst.nl/onze-werkwijze.html&psig=AOvVaw2t6QYGstWgvoW8GXeWbGA4&ust=1525507104207568


 

Electro Goorts NV ▪ Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België 

T +32 13 46 03 30 ▪ F +32 13 46 03 31 ▪ info@Goorts.be ▪ www.goorts.be 

 

Elektrotechnisch Monteur 
 

Electro Goorts is al meer dan 40 jaar specialist in midden- en hoogspanningsinstallaties.  

Klanten kunnen bij ons terecht voor al hun midden- en hoogspanningsprojecten, zowel voor nieuwe 

installaties als voor het uitbreiden of renoveren van bestaande installaties, voor onderhoud en 

herstelling, maar ook voor constructies op maat.  

 

In ons familiebedrijf staan loyaliteit, respect, flexibiliteit en een korte en open communicatie centraal. 

Onze 20 werknemers dragen continu bij aan de kwaliteit en veiligheid in onze onderneming en op 

diverse werven.  

 

Heb jij ook zin in een job vol spanning? 

De functie 
Als monteur kom je in een ploeg van 2 tot 3 personen terecht en werk je samen aan:  

- het opbouwen en inrichten van hoogspanningsinstallaties. 

- het monteren van de nodige elektrische componenten en leidingen. 

- het plaatsen van hoogspanningscellen, transformatoren, laagspanningsborden en 

nutsvoorzieningen. 

- het plaatsen van kabels in sleuven of kabelgoten en het maken van verbindingen en 

aansluitingen op deze kabels. 

Jouw profiel 
- Je bent positief ingesteld en gemotiveerd. 

- Je beschikt over eigen vervoer om het bedrijf te bereiken. 

- Deze job brengt mee dat je op diverse werven gaat werken. 

- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet courante uren of weekend werk. 

- Je hebt een breed technisch interesseveld. 

- Een diploma in de elektrotechnieken is een meerwaarde. 

- In teamverband werken is voor jou geen enkel probleem. 

Ons aanbod 
 

- Een job met afwisseling op diverse interessante locaties 

- De mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te bewijzen. 

- Je komt terecht in een ervaren team. 

- Je persoonlijke groei wordt ondersteund door middel van interne en/of externe opleidingen. 

- Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf dat je werkzekerheid garandeert en waar 

professionaliteit, teamspirit, collegialiteit en respect voor mekaar belangrijk zijn. 

- Voor ambitieuze en gemotiveerde kandidaten is een toekomst als ploegleider mogelijk. 

- Een competitief loon in functie van uw huidige capaciteiten aangevuld met maaltijdcheques. 

Interesse 
 

Bezorg je CV en motivatiebrief aan nele.das@goorts.be of neem telefonisch contact op voor een 

afspraak op 013/460.338  

mailto:info@Goorts.be
http://www.goorts.be/
mailto:nele.das@goorts.be


 

Electro Goorts NV ▪ Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België 

T +32 13 46 03 30 ▪ F +32 13 46 03 31 ▪ info@Goorts.be ▪ www.goorts.be 

Elektrotechnisch Bordenbouwer 
 

Electro Goorts is al meer dan 40 jaar specialist in midden- en hoogspanningsinstallaties.  

Klanten kunnen bij ons terecht voor al hun midden- en hoogspanningsprojecten, zowel voor nieuwe 

installaties als voor het uitbreiden of renoveren van bestaande installaties, voor onderhoud en 

herstelling, maar ook voor constructies op maat.  

 

In ons familiebedrijf staan loyaliteit, respect, flexibiliteit en een korte en open communicatie centraal. 

Onze 20 werknemers dragen continu bij aan de kwaliteit en veiligheid in onze onderneming en op 

diverse werven.  

 

Heb jij ook zin in een job vol spanning? 

Jou functie 
Je versterkt ons huidig team en staat in voor: 

- De opbouw en uitrusting van elektrische vermogensverdeelborden en condensatoren ter 

verbetering van de cosinus phi. 

- De plaatsing van alle nodige onderdelen, componenten en koperverdeelrails. 

- De volledige bedrading volgens het elektrisch schema of het technisch dossier 

- Het detecteren en oplossen van bedradingsfouten 

- Het testen en in dienst nemen van de borden. 

Jou profiel 
- Je beschikt over eigen vervoer om het bedrijf te bereiken. 

- Je hebt een hands on mentaliteit, bent positief ingesteld en gemotiveerd. 

- Deze job brengt mee dat je op diverse werven gaat werken. 

- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet courante uren of weekendwerk. 

- Je hebt een breed technisch interesseveld dat je continu wil vervolmaken, ambitie om een 

goed vakman met kennis van zaken te worden is een grote troef. 

- Een diploma in de elektrotechnieken is een meerwaarde maar voor gedreven kandidaten geen 

must. 

Ons aanbod 
- Een job met afwisseling op diverse interessante locaties, waar je de kans krijgt om je te 

ontplooien en te bewijzen. 

- Je komt terecht in een ervaren team, waar je vanaf dag één kan rekenen op een interne 

opleiding "on the job", hierdoor zal je stap voor stap je beroepskennis kunnen bijschaven en 

stelselmatig groeien tot de geknipte vakman. Bijkomend wordt je groei binnen het bedrijf 

extra ondersteund door de nodige externe opleidingen op maat. 

- Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf dat je werkzekerheid garandeert en waar 

professionaliteit, teamspirit, collegialiteit en respect voor mekaar belangrijk zijn. 

- Voor ambitieuze en gemotiveerde kandidaten is een toekomst als ploegleider mogelijk. 

- We bieden je een competitief loon in functie van uw huidige capaciteiten aangevuld met 

maaltijdcheques. 

- Kom je op regelmatige basis met de fiets naar het werk ? Deze duurzame en sportieve vorm 

van woon-werk willen we heel graag ondersteunen met een fiscaalvrije fietsvergoeding. 

Interesse 
Bezorg je CV en motivatiebrief aan nele.das@goorts.be of neem telefonisch contact op voor een 

afspraak op 013/460.338 

mailto:info@Goorts.be
http://www.goorts.be/
mailto:nele.das@goorts.be


 

Installateur-Elektricien beveiligingstechnieken 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000153&src=JB-10103 

➔ regio Aartselaar, Vlaanderen, Brussel 
 
Wil je opgeleid worden tot Service Technieker Security? 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000294&src=JB-10103 

➔ regio Zaventem 
 
Elektricien Hoog- & Laagspanningscabines 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000140&src=JB-10103 

➔ regio Evere, Brussel, Vlaanderen 
 
Field Technieker Fire Security - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000146&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Onderhoudstechnieker Fire Security - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000119&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Allround HVAC-technieker – Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000104&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen 
 
Senior Service Technieker – Gent 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000114&src=JB-10103 

➔ regio Gent 
 
Onderhoudstechnieker WKK - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ENE00001352&src=JB-10103 

➔ regio Vlaanderen, Brussel 
 
Service Technieker HVAC – Berchem 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ECO00000852&src=JB-10103 

➔ regio Berchem 
 
Service Technieker Koeling & HVAC - Antwerpen/Zuidrand 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000310&src=JB-10103 

➔ regio zuidrand Antwerpen 
 
Service Technieker HVAC – Peutie 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000316&src=JB-10103 

➔ regio Peutie 
 
Onderhoudselektricien - Provincie Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=VLC00000147&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen 
 
Meet- en Regeltechnieker - Zuidrand Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000314&src=JB-10103 

➔ regio zuidrand Antwerpen 
 
Service Technieker HVAC met goede kennis elektriciteit – Schaarbeek 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000317&src=JB-10103 

➔ regio Schaarbeek 
 

https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000153&src=JB-10103
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https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000140&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000146&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000119&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000104&src=JB-10103
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https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000317&src=JB-10103


 

HVAC-Technieker - regio Leuven 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000306&src=JB-10103 

➔ regio Leuven, Wilsele 
 
Onderhoudstechnicus - regio Bredene-Zeebrugge 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=CIT00000106&src=JB-10103 

➔ regio Bredene, Zeebrugge 
 
Elektricien Buildings 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000217&src=JB-10103 

➔ regio Aartselaar 
 
Elektricien Buildings 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HAR00000101&src=JB-10103 

➔ regio Haren 
 
Industrieel Elektricien 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000634&src=JB-10103 

➔ regio Zwijndrecht, Antwerpen 
 
Industrieel Elektricien - projecten Oost- & West-Vlaanderen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000605&src=JB-10103 

➔ regio Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Elektromonteur Lines 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HIG00000153&src=JB-10103 

➔ regio Aalst, Kortrijk 
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