Assistent Projectleider
Elektriciteit
Onze klanten zijn erg uiteenlopend. Sommigen hebben
slechts één lampje nodig, anderen zijn op zoek naar
een volledige elektrische installatie voor hun bedrijf. Om
onze projectleiders te ondersteunen bij het uitwerken en
opvolgen van deze grote projecten zijn we op zoek naar
een Assistent Projectleider.

Functie:
Als Assistent Projectleider kom je onder de hoede van onze ervaren Projectleiders. Samen met hen bereid je
werven voor voor onze installatietechniekers. Je tekent plannen uit, maakt berekeningen en volgt nadien ook
alles nauwgezet op.
Aan variatie in je job geen gebrek. Onze actieradius is namelijk erg ruim: algemene elektriciteitswerken,
brandveiligheid en –detectie, camerabewaking en alarmen, verlichting, domotica, ...

We verwachten van jou dat je…
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

een diploma technisch secundair onderwijs hebt in de richting Elektromechanica of Elektrische 		
Installatiematerialen.
een ruime bagage hebt aan technische kennis, zoals elektriciteit (industrieel en huishoudelijk), domotica,
CCTV, beveiliging, distributie, automatisering, …
technische calculaties kan maken van installaties met bijhorende offertes.
punctueel en stipt kan werken. We willen immers kwaliteit leveren aan onze klanten.
zelfstandig kan werken. Wanneer de projectleider (een deel van het) werk aan jou toevertrouwt, neem jij
je verantwoordelijkheid.
stressbestendig bent. Tijdsdruk hoort nu eenmaal bij de job.
flexibiliteit toont als het op werkuren aankomt.

Verder zou het fijn zijn als je…
●●
●●
●●
●●

een hogere opleiding hebt genoten in de richting Elektriciteit of Elektromechanica.
een woordje in een andere taal kan spreken, zoals Engels, Frans, Duits, …
ervaring kan voorleggen in een soortgelijke functie.
ambitie hebt om door te groeien. Projectleiders van ‘eigen kweek’ genieten immers nog steeds onze
voorkeur.

Wij bieden jou...
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

een voltijdse job (38u) bij één van de grootste firma’s in de elektriciteitsbranche in de streek.
variërende projecten in de ruime omgeving van Heist-op-den-Berg.
reële doorgroeimogelijkheden tot Projectleider.
een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie én een jaarlijks
mosselsouper.
groepsverzekering bij vaste indiensttreding.
leuke collega’s, beloofd!
de mogelijkheid om je bij te scholen via cursussen, producttrainingen, seminaries, en interne opleiding
medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot designverlichting.

Weet je met je enthousiasme geen blijf na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact op via
jobs@dmlights.be en wie weet word jij binnenkort het nieuwste lid van ons dmlights team.

