
Functie:
Als projectleider sta je in voor de complexe projecten van onze klanten. Van A tot Z ben jij verantwoordelijk voor 
de goede afloop van het project. Jij bent er voor de klant bij elke vraag en elk probleem, waarbij je hen door je 
elektrische en technische kennis met raad en daad kan bijstaan.

Onze klanten zijn erg uiteenlopend, wat voor een uitdagende en gevarieerde job zorgt. Zo zal je instaan voor 
de installaties in nieuwe gebouwen. Je luistert naar de noden van de klant, je doet suggesties, je zorgt voor de 
raming van de kosten, je staat in voor de ontwikkeling van de installatie, je bestelt het nodige materiaal en je 
doet de nodige nacalculaties. Daarnaast ben je ook onze contactpersoon als het aankomt op uitbreidingswerken 
of het klaarmaken voor keuring van oude installaties voor het AREI.

In deze functie zal communicatie een belangrijke factor zijn. Je staat in direct contact met de klanten, zowel 
persoonlijk als via e-mail. Je doet hen voorstellen of past je voorgestelde plan verder aan volgens de wensen 
van de klant.

Tot slot ben je het aanspreekpunt voor onze techniekers. Je kan leiding geven, geeft de juiste richting aan en 
helpt hen verder met iedere vraag. Je zal hiervoor ook de nodige werfvergaderingen bijwonen.

Onze projecten zijn gelokaliseerd rond de ruime regio van Heist-op-den-Berg. Onze klanten bestaan 
voornamelijk uit lokale firma’s, KMO’s en particulieren.

We verwachten van jou dat je…
 ● een diploma secundair onderwijs hebt in de richting elektriciteit of elektromechanica, bij voorkeur met  

 specialisatiejaar Industriële Elektriciteit.
 ● 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.
 ● commercieel ingesteld bent. Voor er aan een project begonnen kan worden moet het uiteraard eerst  

 verkocht worden.
 ● probleemoplossend kan denken. Je bent pas gelukkig als ieder probleem van de klant opgelost is.
 ● leiding kan geven, maar tegelijk een ‘teamplayer’ bent.
 ● punctueel en stipt kan werken. We willen immers kwaliteit leveren aan onze klanten.
 ● stressbestendig bent. Omgaan met verantwoordelijkheid en tijdsdruk hoort nu eenmaal bij deze job.

Projectleider
Onze klanten zijn enorm uiteenlopend. Terwijl de ene enkel 
op zoek is naar een kleine tafellamp, heeft de andere nood 
aan verlichting, elektriciteit en andere installaties voor een 
volledig bedrijf. Voor deze laatste groep zijn we op zoek 
naar een projectleider die deze projecten in goede banen 
kan leiden.



Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…
 ● 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.

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (38u).
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie én een jaarlijks  

 mosselsouper.
 ● een bedrijfswagen die je veilig naar het werk brengt.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● leuke collega’s, beloofd!
 ● de mogelijkheid om je praktijkgericht bij te scholen binnen het bedrijf.
 ● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot kristallen kroonluchters.

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.


