
Vacature 1e projectmonteur (fulltime)

Een + voor je carrière 
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer 
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière 
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output 
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling 
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert 
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel 
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

sluit aan bij markhorst



1e projectmonteur (fulltime/40 uur)

Als 1e projectmonteur neem jij zonder enige moeite, de verantwoordelijkheid op je wanneer het gaat om het realiseren en opleveren van 

grootschalige projecten en technische installaties. Vooropgesteld; je doet dit niet alleen. Integendeel, bij Markhorst werk je nauw samen 

met de opdrachtgevers, uitvoerders en je collega’s. Da’s fijn he? Kijkend naar trends en ontwikkelingen binnen ons vak- en werkgebied, 

weet jij technisch perspectief te vertalen naar kansen. Jouw taken bestaan uit het bewaken van de organisatie en proces tot aan de uit-

voering en het kritisch bestuderen van werktekeningen. Wanneer het aankomt op de uitvoering (fase), neem jij het voortouw. Je stuurt 

aan, geeft hulp, monitort, controleert en bewaakt de voortgang (planning). Je stelt groepenverklaringen, revisiegegevens, keuringsrap-

porten, opleverlijsten en garantieverklaringen op en zorgt ervoor dat dit bij de juiste persoon en/of personen terecht komt. Daarnaast 

ben je verantwoordelijk voor een correcte urenregistratie, focus op kosten en efficiency, het handelen conform KAM Instructieboek en 

het toezien op het gebruik van PMB’s op correcte wijze.

Wij zijn dé totaalspecialist op het gebied van elektrotechniek, beveiligings- en communicatietechniek en duurzame techniek (zonnepa-

nelen, ledverlichting, energiebeheer). Met meer dan 35 jaar ervaring staan wij garant voor kwaliteit, maatwerk en innovatieve oplossin-

gen. De kracht van ons familiebedrijf Markhorst komt voort uit het samenspel van ambitie, innovatie, vakkundige medewerkers én onze 

groeiende trouwe klantenschare. Onze ambitieuze organisatie is gevestigd in Eersel en bestaat uit 50 medewerkers.

• Een fulltime baan (40 uur per week)

• Markconform salaris

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Werken binnen een Kempisch/Brabants familiebedrijf

• Veel ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en verantwoordelijkheden

• Een fijne en gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s

• Doorgroeimogelijkheden

• MBO(+) werk- en denkniveau (in elektrotechniek)

• Ruime ervaring in techniek, leidinggeven en operationeel projectmanagement

• Beheersing van MS Office (Word, Excel en Outlook)

• Kennis van VCA + veiligheidsvoorschriften volgens geld-ende normeringen en van de gebruikte werkinstructies

• Je bent Organisatorisch & communicatief sterk

• Je bent zelfstandig en tegelijk een echte teamplayer

Samenvattend ben jij de persoon die gelukkig wordt van veel verantwoordelijkheid. Jij maakt ons beter en slimmer en wij bieden jou 

een plek waar je kunt excelleren, groeien en kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Jij bent dé motor van onze grootschalige 

projecten en technische installaties.

Over Markhorst B.V.

Wij bieden

Wij vragen

Samenvattend

Direct solliciteren!

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Richt je sollicitatie (per mail), voorzien van uitgebreid CV aan Markhorst  

t.a.v. Edwin Markhorst | Directeur | e.markhorst@markhorstbv.nl | +31(0)6 22 79 96 97


