Audiovisuele Technici (M/V) Fulltime- Regio Den Haag
Bedrijfsprofiel:
AViste is een jong en dynamisch bedrijf dat zich sinds de oprichting in 2004 gespecialiseerd heeft in het bieden
van betrouwbare oplossingen op het gebied van Audiovisuele middelen. Als merk onafhankelijke professional zijn
wij altijd in staat om een oplossing te creëren welke aansluit bij de wensen van de klant. AViste profileert zich als
een vooruitstrevende professionele leverancier op het gebied van verkoop, verhuur, service en installatie van
AudioVisuele communicatiemiddelen. AViste is gevestigd in Lelystad en opereert door middel van een uitgebreid
netwerk in geheel Nederland.

Functie omschrijving:
Voor de interne dienstverlening aan één van onze grootste opdrachtgevers zoeken wij Audiovisuele Technici. De
Audiovisuele Technicus is verantwoordelijk voor het installeren, bedienen, demonteren en onderhouden van
audiovisuele apparatuur op een vaste locatie in de regio Den Haag. De Audiovisuele Technicus zal zowel
zelfstandig als in teamverband werkzaam zijn. De werktijden zijn in principe tijdens kantooruren, echter bij
uitzondering dien je ook buiten reguliere kantoortijden inzetbaar te zijn. Ook zal je periodiek werken in
storingsdiensten.

Verantwoordelijkheden:
-

Het verlenen van assistentie aan de opdrachtgevers in de diverse vergaderzalen;
Zorgdragen voor een goed verloop van elke activiteit op het gebied van AV in de diverse vergaderzalen;
Het geven van advies aan de opdrachtgevers wat betreft AV apparatuur;
Controleren en signaleren van technische problemen;
Het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden;
Zorgdragen voor een correcte distributie van AV materialen.

-

Functie eisen:
-

MBO opleiding elektro- of mediatechniek;
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als technicus in een audiovisuele omgeving;
Actuele en gedegen kennis op het gebied van audiovisuele apparatuur;
Actuele computerkennis en beheersing MS Office;
Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift.
Accuraat, flexibel, klantgericht en creatief;
Stressbestendig;
Representatief en communicatief vaardig;
In bezit van rijbewijs B;
Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag.

Spreekt deze functie je aan?
Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@aviste.nl. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Thijs van den Heuvel via telefoonnummer 0320-263043.
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