sluit aan bij markhorst
Vacature Projectmonteur
(fulltime / 40 uur per week)

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

Een belangrijke schakel tussen al die andere belangrijke schakels.
Nee, ons hoor je niet horen zeggen dat je de belangrijkste schakel bent binnen ons familiebedrijf. Binnen Markhorst ben je één van de
vele belangrijke schakels. Je gaat bij ons overigens ook niet als schakel door het leven maar als Connector. En als projectmonteur ben je
ook daadwerkelijk een ‘connector’ tussen de 1e projectmonteur en hulpmonteurs. We realiseren bij Markhorst e-installaties, hierbij gaan
we altijd uit van een multidisciplinaire aanpak. We hebben namelijk nogal wat in huis. Je komt dan ook te werken bij een gerenommeerd
topspeler in de elektrabranche. Knal dat maar op je LinkedIn-profiel, want dit is niet voor iedereen weggelegd. Nu denk je wellicht; wat
een zelfvertrouwen. Klopt. We zijn behoorlijk trots op hetgeen dat we in al die jaren hebben opgebouwd. En het mooie? We zijn nog
lang niet uitgebouwd. Elektro, beveiliging, toekomst energie, keuring en service en onderhoud. We blijven onszelf verbeteren en als
familiebedrijf blijven we ook groeien. Sluit jij bij ons aan?

Grootschalige projecten en technische installaties.
Maak je borst maar nat (in de positieve zin van het woord). Want jij wilt uitdading en bij ons krijg je die dan ook! Samen met de 1e
projectmonteur draag je de verantwoordelijkheid over de totstandkoming en realisatie van grootschalige projecten en installaties.
Dit betekent organiseren, bewaken en focus op een optimaal procesverloop. Werktekeningen kennen voor jou geen geheimen. Jouw
voorbereiding maakt ieder project tot een succesvol project. In een fijn samenspel met de 1e projectmonteur geven jullie invulling
aan het begrip leidinggeven: je neemt de lead én geeft de ruimte. Over groepenverklaringen, revisiegegevens, kosten en efficiency en
handelen conform het KAM instructieboek wijden we verder niet uit. Je weet waar we het over hebben.

Concreet.
•

Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding. Logischerwijs binnen de elektrotechniek

•

Je kunt leidinggeven en op operationeel niveau projecten managen

•

MS Office (Word, Excel en Outlook). Beetje een open deur: je kunt er mee uit de voeten

•

Kennis van VCA, veiligheidsvoorschriften volgens geldende normeringen en werkinstructies

•

Je bent praktijk- en resultaatgericht

•

Je hebt behoorlijk wat communicatief vermogen

•

Als Connector ben je een echte teamplayer

Dit bieden we jou.

•

Markconforme beloning

•

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

•

Werken binnen een Kempisch/Brabants familiebedrijf

•

Samen bouwen aan een groeiende organisatie

•

Veel ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en
verantwoordelijkheden

•

Doorgroeimogelijkheden

•

Een fijne en gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s

Meer over de vacature.
Neem contact op Kiki Simmer (HR & Marketing binnen Markhorst). Je bereikt haar telefonisch of via WhatsApp via 06 18 64 13 63
of mail k.simmer@markhorstbv.nl

Direct solliciteren!
Richt je sollicitatie (per mail), voorzien van CV aan Kiki Simmer | HR- en marketing |

k.simmer@markhorstbv.nl | +31 (0)6 18 64 13 63

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

